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 .قبل دائرة املكتبة الوطنيةتم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من * 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


 

 
 





 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 ٥ عمشاألة ءراأصول ق


 

ُإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه    َ ُ ِْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ ِ من هيده ،ِ ِ ْ َ ُفال مضل له ومن يضلل فـال هـادي لـهاهللاُ َْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ َِ ْ َ ُِ. 
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك لهاهللاُْ ُ ْ ََ َ ِ َ ُ وأن حممدا عبده ورسوله،َ َ ُ ْ َُ ُ َ َُّ ًَ َ ُ َّ ِّاللهم صل ، َ ََّ َعىل َُّ َ

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََّ َ ِ ،) 8 7 6  5 4
?  >  =  <  ; :   .]آل عمران[ ) @9 

 ،األعمـشة ءراقـأصـول  وحيتوي عـىل ،عمشاألة ءراق لَّرسَيُ فهذا رشح م؛ما بعدأ    
 .رشيف الف األعمشة ءراقاخلالف بني رواية حفص وو
وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب    
إذا كـان يف الكلمـة وجهـان و ، عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املـصحفًقها تسهيالْطُن

 . ا ولو مل يكن املقدمًأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفص
، ًبكيفية ختـالف حفـصا عمشاألها أقرعدد من األلفاظ كام يوجد يف القرآن الكريم    

 .نبه هلاتوقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ي
 امتقنًَوأن يكون ،محزة الكويفة قراء باًة أن يكون جمازءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال    

  .اً حفصعمشاأل ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيالف فيه لرواية حفص
                                          

ُّا زاد عن العـرشة، إال مـن ال يعتـد أمجع األصوليون والفقهاء والقراء أنه مل يتواتر يشء مم:  قال النويري)١( َ ْ ُ
ُبخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرش ال حيكم بقرآنيتها، بل هي قراءة شاذة ال جتوز القراءة هبا ال يف 

ْالصالة وال يف خارجها، ولو وافقت العربية والرسم العثامين  َ َ َ. 
َا مطلقا، فاعلم أنه جيوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها يف          وإذا علمت أن القراءة الشاذه ال جتوز القراءة هب ْ َ َُ ُِ َ َُّ ً

َالكتب، وهلذا درسها القراء الكبار من السلف و= َ ََ  .   ا، وألفوا فيها الكتب َوهُسَّرَدَ



 

 ٦ األعمشة ءراأصول ق

 . من القراءات الشاذة عمشاألوقراءة 
 . القراءة الصحيحةِكانرأ من َ أو أكثركنًاهي التي فقدت ر:  ُُوالقراءة الشاذة    

 .وقد لونت الكلمة التي زادت عن القراءات العرش بلون مميز يف اجلداول   
األربعـة بعـد يف املـصنفات إال قـراءة األئمـة كاملـة  القراءات الـشاذةومل ينقل لنا من 

مل تتوفر فيها مجيع أركان القراءة لكن صحيحة اإلسناد ومتصلة  وهي قراءات ،العرشة
  :ت اآلتيةاقراءالوهي ،الصحيحة

 :وراوياه .) ه١١٠ت(البرصي أبو سعيد ، يسارِ أيب احلسنُ بنُاحلسن:األوىل
             .شجاع بن أيب نرص البلخي.  أ
 .وريعمر الدأبو  ،حفص بن عمر.ب

 : ُوراوياه. ) ه١٢٣ت(يِي املكِمْهَّ السن بن حميصِ عبد الرمحنُ بنُ حممد:الثانية
     . يَِّزة البَّزَ أمحد بن حممد بن أيب ب.أ

 .وذـُبنََ حممد بن أمحد بن أيوب بن ش.ب

                                          
 .   ٣١ ص ١محدي سلطان العدوي ج.  القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، د)١(
   : هيلقراءة الصحيحةاركان  وأ)٢(

 .ًموافقة القراءة للرسم العثامين ولو احتامال.       أ
    .أفصحو أ كان ًالنحو فصيحاموافقة القراءة لوجه من وجوه .      ب
 .، وقيل الشهرة واالستفاضةالتواتر.       ج

 ذهب نقل مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، عن مجاعة كذلك من أول السند إىل منتهاه، وقد:         والتواتر
مكي بن أيب طالب وحممد بن اجلزري إىل االكتفاء بصحة السند مع الشهرة واالستفاضة، قال النويري يف 

 .وهذا قول ٌ حادث خمالف لإلمجاع :رشح الطيبة



 

 ٧ عمشاألة ءراأصول ق

 : وراوياه .) ه١٤٨ت(سليامن بن مهران األعمش :الثالثة
     .احلسن بن سعيد املطوعي.أ
 . حممد بن أمحد الشطوي:يذ الشنبو.ب

 :وراوياه.) ه٢٠٢ت(اليزيديحييى بن املبارك : الرابعة
     .سليامن بن احلكم.  أ
   .أمحد بن فرح.ب

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقد أصاب 

َاملزين حني َلو عورض كتاب سبعني مرة ل: ( قالُّ ً َ َ ًد فيه خطأ، أبى اهللاُ أن يكون كتابـا ِجُوٌُ َ َ ٌ ِ َ
ِصحيحا غري كتابه َ ً .( 

 إال ِ يف يومهاً كتابٌ إنسانَ أن ال يكتبُإين رأيت: (َ العامد األصبهاين حيث قالُّرَوهللا د
 هذا لكان َن، لو قدمستحسُ يَ كذا لكانَكان أحسن، ولو زيدل هذا َِّريُلو غ: ِقال يف غده

ِىل استيالء النقص عىل  عٌ ودليل،ِ العربِأفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم ِ
 .)مجلة البرش

َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خط    َ َ ٍ ٍ  أو عبارة من األفضل تعديلها ًأِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتاآلأو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
   أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللاَ

 

 



 

 ٨ األعمشة ءراأصول ق

 
 اإلمـام الكـويف مـوالهم الكـاهيل األسـدي حممـد أبو االعمش مهران بن سليامن
 . للهجرةستني سنة ولد اجلليل،

 وعاصـم وثاب بن وزيد بيشُح بن ِّرِوز النخعي إبراهيم عن َالقراءة َ أخذ:شيوخه
 .الرياحي العالية وأيب جرب بن وجماهد وثاب بن وحييى حصني وأيب جودالنَّ أيب بنا

 أيب بن الرمحن عبد بن وحممد الزيات محزة اًوسامع اًعرض عنه القراءة  روى:تالميذه
 بـن لحـةط عليـه وعرض تغلب بن بانإو قدامة بن وزائدة احلميد عبد بن وجرير ليىل

 معـن بن عبدة وأبو إدريس بن اهللا وعبد املعتمر بن ومنصور التيمي وإبراهيم مرصف
 .ميمون بن وحممد بزاهر املعروف اهللا عبد بن حممد احلروف عنه وروى اهلذيل
 يوور، عمـشاأل مـن وجل عز اهللا لكتاب أقرأ اًأحد بالكوفة رأيت ما :هشام قال
 عـىل لكان ذلك ولوال بالقرآن اهللا هنََّيَز ممن وإين اًأقوام آنبالقر نَّيَز اهللا إن :قال أنه عنه

 إىل اًيومـ خرج  منها أنهونوادر اًلحُم عنه وروي .الكوفة سكك يف به أطوف دن عنقي
 .إليكم خرجت ما منكم إيل أبغض هو من منزيل يف َّأن لوال :فقال الطلبة

 .ومائة وأربعني ثامن سنة األول ربيع يف  مات:وفاته
 .الشنبوذي حممد الفرج أبو.٢ ،املطوعي سعيد بن احلسن العباس أبو.١ :مها وراوياه

                                          
 .٢١٤ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٣١٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٧٠لقباقبي ص ، إيضاح الرموز ل٥٢ املبهج  لسبط البغدادي ص )٢(



 

 ٩ عمشاألة ءراأصول ق

 
 العبـاداين عيِوَّطُمـالـ العبـاس أبو شاذان بن الفضل بن جعفر بن سعيد بن احلسن
 القـراءة يف ثقة عارف إمام ،وتفسريها الالمات معرفة كتاب مؤلف ،العمري البرصي

 فيه ورحل بالفن واعتنى اصطخر، سكن ووثقه، اهلمذاين العالء أبو احلافظ ليهع أثنى
 .تءاالقرا يف اإلسناد علو إليه فانتهى اًدهر رَّمَوع األقطار، إىل

 وأمحد ،االصبهاين الرحيم عبد بن وحممد ،الكريم عبد بن دريسإ عىل قرأ :شيوخه
 ،الواسـطي يعقـوب بن ويوسف ،األنصاري خملد يبأ بن وحممد ،احلريري احلسني بنا

 ،اخلطيـب عـيل بـن وحممـد ،الدمـشقي حبيـب بن واحلسن ،شناينُاأل سهل بن وأمحد
 وإبـراهيم ،جماهد بن موسى بن وأمحد ،وذُبنََش بن بكر وأيب ،املعدل يعقوب بن وحممد

 بن وأمحد ،موسى بن وحممد ،سكندرياإل يزيد بن القاسم بن وحممد ،الرزاق عبد بنا
 .وغريهم املعدل حرب بن وأمحد ،بدر بن حممد بن وحممد ،املفرس فرح

 حممـد بـن عيل احلسني وأبو ،اخلزاعي جعفر بن حممد الفضل أبو عليه قرأ :تالميذه
 واملظفر ،احلارثي احلسن بن وحممد ،جعفر بن الرمحن عبد بن حممد عيل بوأو ،اخلبازي

 ،الـسعيدي جعفـر بـن وعـيل ،اخلطيب حممد بن أمحد زرعة وأبو ،إبراهيم بن أمحد بنا
 بـن حممد بن وأمحد ،الشريازي احلسن بن اهللا عبد بن وحممد ،إبراهيم بن الواحد وعبد
 بـن وأمحـد ،املعـدل أمحـد بـن حممـد بكر وأبو ،أمحد بن عيل بن وحممد ،القرسي حممد
 .يهلع تال من آخر وهو الكارزيني احلسني بن وحممد ،منصور بن عيسى

 .املائة جاوز وقد وثالثامئة وسبعني إحدى سنة تويف :وفاته

                                          
 .٦١٣ ص٢لذهبي، جل، معرفة القراء ٢١٣ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

 ١٠ األعمشة ءراأصول ق

 
 يِوذُبنََّالـش الفـرج أبـو ميمـون بـن العبـاس بـن يوسف بن إبراهيم بن أمحد بن حممد
 يف وتبحـر وأكثـر الـشيوخ ولقي رحل الشأن، هذا أئمة من أستاذ البغدادي يِوَطَّالش

 .ثالثامئة سنة ولد التفسري
 بـن أمحد بكر وأيب ،النقاش بكر وأيب ،جماهد بنأمحد  عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه

 احلريب جعفر بن وحممد املاوردي حممد بن وإبراهيم األخرم بن احلسن وأيب ،املنقي محاد
 وإليه شنبوذ بن احلسن وأيب التامر هارون بن وحممد اآلدمي إسامعيل بن حممد بن وأمحد
 واحلسن اخلاقاين اهللا عبيد بن وموسى الزينبي موسى بن وحممد له مالزمته لكثرة نسب
 مقسم بن احلسن بن حممد بكر وأيب شبيب بن عثامن بن حممد بن وأمحد بشار بن عيل بن

 . وغريهماألنصاري احلسن بن حممد بن بكر وأيب ،الرازي هارون بن أمحد بن وحممد
 بـن واهليـثم ،احللبي سنييا بن حممد طاهر وأبو ،األهوازي عيل أبو عليه قرأ :تالميذه
 ،الكـارزيني احلـسني بـن وحممـد ،الواسـطي عـيل بن حممد العالء وأبو ،الصباغ أمحد

 وعبد ،الرهاوي عيل وأبو ،اخلياط القاسم بن وعيل ،السواق مكي بن حممد بن وعبداهللا
 .وغريهم الدالل عيل بن وعثامن ،العراقي أمحد بن ومنصور ،عبدويه بن امللك

 :اخلطيب بكر أبو قال ،ءاتالقرا وعلل بالتفسري علمه مع عمره وطال هاسم واشتهر  
 مخسني أحفظ يقول سمعته :وقال أمره فعظم الشنبوذي يذكر أمحد بن اهللا عبيد سمعت
 .حاذق ماهر حافظ نبيل مشهور :الداين وقال .للقرآن شواهد الشعر من بيت ألف
 .وثلثامئة وثامنني ثامن سنة صفر مات يف :وفاته

                                          
 .٦٤٠ ص٢لذهبي، جل، معرفة القراء ٥٠ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

 ١١ عمشاألة ءراأصول ق

 
 

ُأعوذ :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاِ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ ِ، إن اهللاَ هوالسميع العلـيم، َّ َ ُ َِ َّ ُ َّ ِ
َاهللا هو(ي اهلاء يف اهلاء يف ِوذُبنََّويدغم الش  .وعي َّاملطيظهرمها ، و)ُّ

ـــل  ـــيم قب ـــســــــميع والعل َزد ال َْ َ َ ََ َِّ ِ ِ ـــنِ ْم ِ  
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحصن(َ ْ ْأمن ) ( ِ ِ ُ(  

ْطــب( ــد بــصـــري صــال) ِ َفاصــال  وعنْ ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
 

 
 .    واملطــوعي يفــصل بــني الــسورتني بالبــسملة. البــسملة آيــة مــن الفاحتــةَّدَعــ

 .سورتني املتتاليتني بال بسملةوالشنبوذي يصل بني ال
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

ْولليزيـــدي الـــســـْكت زد وللحـــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  
 

ــب( ْط ــال) ِ ــصـــري ص ــد ب ــال  وعنْ َفاص ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

                                          
لدكتور أمحد ، إيضاح الرموز للقباقبي حتقيق ا٢٦٢ صاملبهج يف القراءات السبع لسبط خلياط البغدادي )١(

، مـوارد الـربرة عـىل الفوائـد املعتـربة يف ٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٤شكري ص
 .٩القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوحة 

 .١٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ، رفة مرشد اخلالن إىل مع)٣(
الوقف والسكت والوصل كحفص، :  وله فيها ثالثة أوجهومن املعلوم أنه ال بسملة بني األنفال وبراءة)٤(

، القـراءات الـشاذة لعبـد الفتـاح ١٦١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٨٥إيضاح الرموز للقباقبي ص
 .٢٦٣، املبهج لسبط اخلياط ص ٥١٦ ص١ج، الروضة للاملكي ٢٣القايض ص

 .١٩، ١٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(



 

 ١٢ األعمشة ءراأصول ق

 
 .،)تحركا٤ (توسطالطوعي امل :املد املنفصل
 . ،التوسطاملطوعي : املد الـمتصل

ــدا ــم م ــط هل َ وس ْ ُِّ َ ْ ــصلَ ــصـــــر املنف ْ وق َ ْ َِ ُ ْ َ  
ـــــز ــــم اليـَـــــــ ِث ْ ــــالِيدَُّ َي بخلفــــه ت َْ ِ ِ ُ ِ ُّ  

 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ  
ــــشــــ َّو ال ــــبُـــنَبَ َوذي بإش ُّْ ــــالِ َاع ك ِ ٍ  

 

 
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل اآلتيــةأدرج املواضــع        ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

﴿اإلخفاء،          ﴾ ]٥٢:يـس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغـام،مـع ]٢٧:القيامـة  ﴿  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 
 

وكان قبل اهلاء ياء  ، إذا جاء بعدها ساكنًويضم اهلاء قبلها وصال ،م ميم اجلمعيض
﴿ :، نحوأو كرسة        ﴾،﴿      ﴾ وإذا وقف عـىل﴿     ،    ﴾ 

 .عادت الكرسة إىل اهلاء
﴿ :يفاء اهلبضم األعمش قرأ     ﴾وقـرأ الـشنبوذي بـضمها يف ، ﴿     ﴾ ،

﴿ :يفاء اهلبضم املطوعي قرأ و    ﴾و ،﴿    ﴾اً ووقفً وصال. 
                                          

 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤، امليرس ص٢٥٣ املبهج ص )١(
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦رموز ص، إيضاح ال٧٢، امليرس ملحمد خاروف ص٢٥٣املبهج ص )٢(
 .٣٩، ٣٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٣(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
( إال إذا كان يضم اهلاء فيها نحو)٥(     (٥١٩ ص٢، الروضة ج١٦٥حتاف صاإل، ٩٥ صاإليضاح. 
 .٥١٩ ص٢، الروضة ج٩٥، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٦٥املبهج لسبط اخلياط البغدادي ص )٦(



 

 ١٣ عمشاألة ءراأصول ق

 
ذا كانـت متحركـة بـني  إ؛مديةو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :قـرأنـه أال إ ،متحركني  ﴾ ]و ]٧٥:آل عمـران﴿   ﴾ ]٢٠:رىالـشو[و ]١٤٥:آل عمـران[ 
﴿و   ﴾]و ]١١٥:النساء﴿    ﴾ ]وكذلك  ،اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء﴿   ﴾ ]٥٢:النور[ 

 .مع كرس القاف
﴿ َأَرَقَو     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
﴿ :قرأو     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ قرأ    ﴾ ]وصال اهلاءضمب ]٢٩:القصص[و]١٠:طه ً. 

 
 . فإنه حيققهام كحفصإذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

﴿ قرأإال أنه      ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت. 
ــرأ ــادة مهــزة ب وق ــتفهامزي  ﴿: يفاس   Η  ﴾ ]ــراف ــه[و ]١٢٣:األع ــشعراء[ و]٧١:ط ، ]٤٩:ال

﴿و    ﴾ ]و، ]٨١:األعراف﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 
﴿: أ الشنبوذي باالستفهام يفقرو            ﴾ ]وباإلخبار يف ، ]١٤:القلم﴿ ½ 

3  .]٦٦:مريم[ ﴾ 2 

                                          
  .١١٢إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(
  .٥٠إحتاف فضالء البرش للبناء صانظر  )٢(
  .٣٥٨إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٤٢١ملبهج ا )٣(
  .٦٣إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٣٠إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٤(



 

 ١٤ األعمشة ءراأصول ق

﴿ الشنبوذيوقرأ     ﴾ ]ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس: 
﴿التسهيل. ٢  وهو املقدم اإلبدال.١  σ ﴾.  مثلفهي ﴿      ﴾ . 

: 
 .فإنه حيققهام كحفص  يف كلمتنيٍ مهزتا قطع          إذا التقت

: 
إىل ختفيـف   مـال العـربا،ً مصمتاً جمهوراًاملخرج شديد بعيد اً حرفُملا كانت اهلمزة

، وقرأ األعمش باإلبدال واحلذف بالنقل وأ اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف
ًوالتسهيل يف ألفاظ معينة، كام مهز ألفاظا ال هيمزها حفص َ َ هلمز املفرد هـو الـذي مل وا. َ

 .يالصق مثله 
∴ ﴿يف  بتسهيل اهلمزة  املطوعيَأَرَق   ﴾وله يف حرف املد التوسط وهو  حيث ورد ،

 .املقدم، أو القرص
 .حيث ورد ﴾´ ﴿ :ًة ياء يفمزاهلبدل أ

 ﴿ :ً الشنبوذي اهلمزة واوا يفأبدل  ﴾ ]٣٦:طه[. 
 وتـأخري اليـاء اً موضع الياء مع إبدال اهلمزة ألفـوجعلها يفتقديم اهلمزة  أ املطوعيرق

﴿وفتحها يف         ﴾] ٣١:الرعد[. 
 ﴿قرأ   ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 

                                          
 .٧٢إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٢٢ ص١، الروضة ج١٤٠، املبهج ص ٧٥اإلحتاف للبناء ص ،١٤٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(



 

 ١٥ عمشاألة ءراأصول ق

﴿ املطوعي قرأ   ﴾ الواوة بدلزمهإسكان الزاي وحيث وقع ب . 
 ﴿املطوعي قرأ  ﴾ ]بدال الواو مهزةإسكان الفاء و إب ]٤:اإلخالص.  

َســــؤلك أ َ َ ْ ْبـدل ُ ْشـم(ِ َوكـاأل) ِ ْ َ ْرض ائَ ِ َتيــاْ ِ  
ـــتم ـــا أن ُواكـــرس وه ْ َ َ َ َْ ِ ـــهْْ ـــســـــهيل ل ُ بت َ ٍ ِ ِْ َ  

ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ْوباليــا امهــز ) ِ ِ ْ َ َمحــا(َِ ِ(  
 

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ـــــهَ ــــــش أبدل ُمـــــــ َْ َ َ ٌ َ  

ـــامَو ـــزه ن ـــاب مه ــــي الب ـــه باقــــــ َعنْ َْ ُ َ َ ُُ ََ ِ ْ ِ  
 

 
 :نحـو ،)الزاي والسني والـصاد  (:ة وهيثالثالصفري  يف حروف ال:)إذ(ذال  دغمأ
﴿     ﴾،  ﴿       ﴾ ،﴿        ﴾.  

 ﴿ :نحو)اجليم(يف حرف : )إذ(ذال  دغمفأ وزاد املطوعي  ﴾. 
َإذ أدغــــم الــ َ ْ َ يَمـْ َ وغـري اُّكِّ َ ِجلــيم َ ْحــل(ِْ َ(  

 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ُواجلــيم ِْ ْطــل( َ َ(  
 

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهـي :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿     ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ْ  

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْيف الطـا فقـط) ِ َ َ َّ ِ  
 

ــل  ْو ب َ ــىض( َ َم ــن ) َ ْلك ِ ـــونَ ٍبنُـ ــل ِ ْ ه ــل( َ ْجع َ َ(  
ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــطط) ِ ــال ش ْب َ ََ ِ  

 

                                          
 .٤٧ت رقم بيالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٢٩، املبهج لسبط اخلياط ص ٤٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٨٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٥١ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .٢٥٥ ص١، الروضة ج١٢٧، املبهج ص١٨٤  إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٥٣ ،٥٢ بيت رقمئد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوا)٥(



 

 ١٦ األعمشة ءراأصول ق

السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿      ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 
﴿ :يف املطوعي الم بلأدغم و    ﴾ ]١٥٥:نساءال[. 

ــة يف الفــاء ﴿ : نحــووأدغــم البــاء املجزوم       ﴾ ]ــساء  ﴿ ،]٧٤:الن   

  ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿      ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿   

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 
﴿ : منوأدغم الباء يف امليم     ﴾]٢٨٤:البقرة[  . 

﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال    ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]١:مريم[ .  

﴿  يفدغم الذال يف التاءأ  ﴾و ﴿      ﴾و ﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء     ﴾ و﴿ ﴾ كيف جاء . 
                                          

 .٢٦٢ ص١ الروضة ج ،١٦موارد الربرة ص  ،١٣٣ املبهج ص،١٨٧إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٦٠ ص١، الروضة ج٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٥، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٩املبهج ص)٢(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٤لسبط اخلياط ص املبهج )٣(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٦، املبهج ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٤(
 .٢٦٧، الروضة ص١٣٦، املبهج ص٤٣، إحتاف فضالء البرش ص١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .وما بعدها١٢٥، املبهج ص٤٤إحتاف الفضالء للبناء ص ١٩١، ١٩٠ ص إيضاح الرموز للقباقبي)٦(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(



 

 ١٧ عمشاألة ءراأصول ق

﴿ : بال غنة نحوً كامالاًغامد النون أو التنوين يف الواو والياء إاملطوعيأدغم      

   ﴾، ﴿    ﴾. 

﴿يف  اإلدغام واإلظهار :وجهانله اول      ﴾ ]٤٢:هود[ . 
  ﴿ : يفًالنون يف الواو وصالالشنبوذي  دغموأ     ﴾. 

﴿ :وأظهر املطوعي النون عند امليم يف ﴾ ]١:القصص[ و]١:الشعراء[. 
ُبــا اجلــزم يلـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــوا َ َُ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ  

ـــذت  ــع عـــ ــذهتا م ــم ويف نب ُهل َْ ُّْ َُ َ َْ َِ ُ ــن( َ ْف َ(  
ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت ــس ) ى َ َوي َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  

ِس مـــطـَـــــــ ْشـــم( ٍيم َ ْوغنـّــة ســـقط) ِ ٌَ َ  
َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ ـــــمَث ْة رابعه َُ ُ ِ ٌ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــهُ ـــرىض مي ْنكم م َ ِ َ ْ َ ُ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــَالَا ثًاجـــــْ َة وَث   ِيفً

 

صــــاداَل ـــــثت واختــــذت  ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ـــون ) ًمـَـ ٍويف ن ُ ِ ـــفاه( َ ًش َ ـــاعترب) (اِ ْف ِ َ ْ َ(  
ــــــط ـــــــطوعيهم فق ــــــدى مـــ ْ يف وي ل َ َ ّ َْ ُِّ ِّ ْ َِ َ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خَ َدغ ْ ِ ــــْ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ــــيَا الْ ـــــنَّة قف ِ بغـــــــ ٍُ ُ ِ  
 

                                          
، وقـد ذكرهتـا يف ٤٧، إحتاف فضالء البـرش للبنـاء ص١٩٤إيضاح الرموز للقباقبي ص، ١٣٨املبهج )١(

 .ًاعتامدا عىل فهم القارئسورة البقرة وتركتها يف الباقي 
، قال املتـويل لـه ١٣٦، املبهج ص٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

 .٢٧٠، الروضة ص١٧اإلدغام انظر موارد الربرة ص
 .٥١٨، املبهج ص٤٤، اإلحتاف للبناء ص١٩٢ إيضاح الرموز ص)٣(
 .٤٤٥، املبهج ص٤٤ء البرش للبناء ص، إحتاف فضال١٩٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٦٠ ،٥٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٥(
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  :إدغام املتامثلني الكبري .١ : عىل أقساموهو

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك   )١(

﴿:نحو ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١     ﴾ ]نحو وال متنع الصلة، وخرج]٣٧:بقرةال :﴿   
   ﴾ ]فتظهر من أجل وجود األلف خطا ]٥٠:عنكبوتال. 

﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢  ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 
 :موانع اإلدغام الكبري

ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً:﴿           ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً
﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿ Û Ü﴾  ]٤٨:رمالق[ ،﴿ U V﴾  ]٣٩:احلجر[. 
 .نً األول مقرونا بالتنوي يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾.  

﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو.٥       ﴾ ]أصـلها يبتغـي غـري، و]٨٥:آل عمـران ﴿   
  ﴾ ]أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف ﴿         ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف .٦       ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف .٧     ﴾ ]ال  فـوعلة املظهرين أن الواو حـرف مـد ]٢٤٩:البقـرة

  .يدغم 
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون.٨       ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال ]٤:الطالق ً. 

 املـبهج ، ٣٠، إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص٩٦إيضاح الرموز للقباقبي صللمزيد من التفاصيل انظر 
 . ١٠٢ص 
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 ﴾p﴿ :حيثام ورد نحوإذا التقيا يف كلمة أدغم املطوعي املتامثلني  :يف كلمة. أ
 : القمر،٤٨:الطور، ٢٧:املؤمنون،  ٣٧ :هود[  ﴾Õ  ﴿و ،]٤٢:املدثر [﴾ é  ﴿ و،]٢٠٠ :البقرة[

١٤[، ﴿ x ﴾ ]١٣٩:البقرة[، ﴿ g ﴾ ]٣٥:التوبة[ ،﴿ m ﴾ ]١٤:فاطر[. 

ًوقد وقع يف سـبعة عـرش حرفـا أدغم املطوعي املتامثلني حيثام وقع، : يف كلمتني.ب

ـــي ــــ،و،ي: (ه ـــو) ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح    

    ﴾ ]ـــرة ﴿، ]٢٠:البق             ﴾ ]ـــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ 

﴿، ]١٩١:البقرة[      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ ،﴿    ﴾ ]١٨٥:البقرة[،﴿     

   ﴾ ]٤-٣:الفاحتة[ ،﴿            ﴾ ]٢:البقرة[. 

 .]٩٤:الواقعة[ ﴾ { | ﴿ :أدغم املطوعي

 ،]٢٧:األنعـام[ ﴾ ï ð ñ ﴿ :نحـو  مـن املتامثلـنيأدغم الشنبوذي البـاء يف البـاء
﴿X  Y ﴾ ]٥٦:يوسف[. 

                                          
 إذ ،﴾ À ﴾ ، ﴿ - ﴾ ،﴿ ¹ ﴿  نحووال، ]٥٩:الصافات[  ﴾K ﴿ :وال يدغم التاء يف التاء نحو)١(

  .١٣ للمتويل صموارد الربرة ،١٢٠ص، املبهج ١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر ال جتيزه اللغة 
وقـد ذكرهتـا يف سـورة البقـرة وتركتهـا يف  ،١٢٠، املبهج ص١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٢(

  .ًالباقي اعتامدا عىل فهم القارئ
  .١٢٠، املبهج ص١٠٨وز للقباقبي صإيضاح الرمانظر  )٣(
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املـيم وأخفـى  ،]٢٨٤:البقـرة[ ﴾ _̂  [ ﴿ :الباء يف امليم نحو أدغم الشنبوذي
 .]٥٣:األنعام[ ﴾ 0 / ﴿ :نحوبغنة الباء عند 

 » ﴿ الشنبوذي قرأ  ﴾ ]دون روم ً كامالاً النون يف النون إدغامدغمبإ ]١١:يوسف 
  .وال إشامم
 » ﴿ طوعيامل وقرأها  ﴾ باإلظهـار املحـض فينطـق بنـونني األوىل مـضمومة 

 .والثانية مفتوحة
ْأد ـــَ ـــم يف الب َغ َ ــــيزيدَ ِاب الــــ ِ َ ْ ـــأيبِ َي ك َ  

َواال ِه يف إَ ـــه املـِـــــــثلني ْدُ ِغام َ ْ ْ ِ ْحـــم ( ِ ُ(  
َوالبــا ببــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاــــــكَُّ َْ  

ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــَْ َري م ْ ُ   َــالِ
َأحتَو ُ َّاجــــــونا َ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  

َهــذ َا وواىل الـمـــــــك يف قــرب عـــىلَ ََ ٍ ْ َُ ِّْ َ َ  
ــــطأه ويف ـــرج شــــ ـــذا أخ ـــف ك َخل ُ ََ ْ َ َْ ََ ْ َُ ٍ  

َكــــذ ـــــمطوعيَ ِاك يف تــــصـــــــلية ال ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  
ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ ْ َ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  
ِوابــــن حميـــــــــــصن ب ٍ ِ َ ُ ُ ْ ــــالَ َإظهــــار ت َْ ٍ َ  

 

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ْفـــز) (ِ ُجيـــده(َو) ُ ُ َذا األِإ) ِ ْ ــــمَ ْول ضـ ُ ُ ّ  

َسلك ــــكَُّ ـــز(ُم ـــ ْف ــــَط) (ُ ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ـــــورـنَّ ٍا بط ُ ــــــُهـنَْع ِ   اـَم
َقـــــاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــال ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  

ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ ِشــفي ( ِ ُ(  
ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ِاقَ ــــي الب ِـــ َ ـــل( ْ ٌفاض ـــي) َِ ْيع ِ َ  

ــا  ــضاد يف الط َّو الـ ُ ــز( ََّ ْم ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  
ِمج ــن العــالَ ــع مــا فيــه اخـــــــتالف اب َي َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  

 

                                          
  .١٢٠، املبهج ص١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(
  .٣٧إحتاف فضالء البرش للبناء صانظر  )٢(
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٣(
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 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف مـن اليـاء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :اإلمالة

ُبحالة متوسطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضـبطها نقطـة سـوداء مـسدودة  ْ َ َ
 .مع تعريته من احلركة) •(الوسط حتت احلرف 

ً ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصالَّلَ كُاألعمش َأمال ٍ ٍ ٍ كيفام جاءت يف ، اً ووقفٍٍ
Ÿ﴿ :نحو، اسم   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾نحو،  أو فعل: ﴿�﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،
﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ ،ويف األفعـال بإسـناد ، وتعرف ذوات الياء يف األسـامء بالتثنيـة

تـى ظهـرت  وم،مالـةفمتى ظهرت الياء جازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب
 .الواو امتنعت

أو زيد عليه أحد احلروف ،  وزيد عليه حرف أو أكثراًأمال كل فعل ثالثي كان واوي
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادة اًالزائــدة فــصار يائيــ   ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 
™﴿ :ضمومه وهو من الواوي ما كان مكسور األول وممالأو  ﴾ ،﴿   ﴾ ،
﴿9   ﴾ ، وكذا﴿ Š  ﴾ كيف وقع و﴿  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءاإل[.  

                                          
للقباقبي ص ، ١٨٤املبهج ص  )١(  .١٠٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٧إيضاح الرموز 
 .٣٤١الروضة ص)٢(
 .٣٤٢الروضة ص)٣(
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َفعىل(أمال ألفات التأنيث املقصورة عىل وزن  أم ،  أم مكـسورهتا،مـضمومة الفـاء) ْ
ــو ــا نح ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾ ،

7﴿ :يتبعها لفظو ﴾ ،﴿5 ﴾ ،﴿& ﴾. 
∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 
ــو ــاء نح ــصحف ي ــمت يف امل ــة رس ــف متطرف ــل أل ــال ك �﴿ :ًأم ﴾،﴿ ⇓ ﴾ 

5﴿ ،)اإلســـــــتفهامية( ﴾، ﴿9 ﴾ ، ﴿⊃    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،
﴿:واستثنى من ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾؛ 

 .تفاق عىل فتحهنلإل
 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء  أصلها ياء أوأمال كل ألف

﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾ ،﴿⁄  ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤  ﴾، ﴿⁄ ﴾ ،
﴿⁄ ﴾. 

، القيامـة، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليلعىل، الشمس، األ، عبس، النازعات

 : نـحواً مطلقاأللفات املبدلة من التنوين، و﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك
﴿   ﴿﴾   ﴾لة بحال، وما اليقبل اإلما. 

                                          
 .٣٤٣الروضة ص)١(
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﴿: أمال الفعل املايض الثالثي إذا كانت األلف عني الكلمة يف عرشة أفعـال هـي ©﴾ ،
﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾ ،﴿ƒ﴾ ،﴿� ﴾ ،﴿�﴾ ،﴿≡﴾ ،﴿∂﴾ ،﴿š﴾ ،
﴿ƒ﴾ويستثنى منه،  حيث جاءت :﴿  ﴾]٦٣:ص[و] ١٠:باحزاإل[. 

 .≡﴾﴿: السور نحومن حروف فواتح) حي طهر(أمال حروف 
﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 

 – اللتقاء الـساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 
 .واأللفميل فتحة الراء واهلمزة يف اًفما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة

 والثانيـة جمـرورة يف ،والمهـا مفتوحـةأ :يـنءالف الواقعة بـني راأل أمال األعمش
﴿≤   ﴾ ،﴿≤ ﴾ ،﴿⁄  ﴾ويلزم منه ترقيق الراء ،.  

⁄﴿  الراء يفأمال   ﴾حيث وقع . 
 ﴿ الراء يفمالأ ≤﴾ ]٦١:شعراءال[. 
﴿ مالأ  –﴾ ]٢٣:مريم[. 
 .]٥١:فصلت[ ،]٨٣:رساءاإل[ ﴾0⇓ ﴿ النون واهلمزة يف املطوعيمالأ

                                          
 .فقط ) شاء(و) جاء(، أنه يميل ٣٥٣ذكر يف الروضة ص، ٢١٢، إيضاح الرموز ص ٢٠٦املبهج ص  )١(
 .عدا اهلاء يف فاحتة مريم)٢(
 .٣٥٤، الروضة ص٢٠٢املبهج ص )٣(
 .٢١٣، إيضاح الرموز ص٣٥٦ ص، الروضة٢٠٣ ، ١٨٦املبهج ص)٤(
 .٢٠١، إيضاح الرموز ص١٩٠املبهج ص)٥(
 .٢١٣إيضاح الرموز ص)٦(
 .٢٠٤إيضاح الرموز ص)٧(



 

 ٢٤ األعمشة ءراأصول ق

 ﴿ املطوعي مالأ ∝   ﴾ ]١٠٢:بقرةال[. 
 :اهمنكلامت بالفتح يف  األعمشقرأ و
﴿﴾و، كيف وقعت ﴿﴾و، كيف وقع ﴿ + ، A﴾حيـث وقعـا ، 

 .]٢١:اجلاثية[﴾¾﴿ و]١٦٢:األنعام[ ﴾§ ﴿ ، حيث وقع ﴾9﴿و
﴿و    ﴾و، ث وقع حي﴿    ﴾ ٢٨:إبراهيم[ يف[. 

ٍوأمال كلامت غري ما سبق واستثنى أخرى، وجتد تفاصيل ذلك يف فرش احلروف َ . 

 : تنبيـــــهات

  .أن اإلدغام ال يمنع اإلمالة بًعلام،  فالوقف عليه كذلكًميل وصالُكل ما أ.١
ف ألجلـه امتنعـت سـقطت األلـو سـاكن  أوتنـوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتًوصالاإلمالة 
 . تعاىلسأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللامل أذكره هنا وما 

ـــار ل ـــوار قه ِب ٍ َِّ َعمَالََ ـــتحنْ ــــش اف ْــــــ َ َ ْ ِ  
َأج َـــــــاءهَ َه أَا لــَ ْطــب ( َاء َضــُ َكــذ) ِ   اَ
ْتــو َاة عــن حيَرَ َ َعـــــــمَأَى وَيــَ ْش أمــلْ ِ َ ٍ  

ـــ َراه ـــِاتَوَا فـــَ َح ك ــــمَذٍ ْا هــــــ َز رَ   λىَأُ
َاب رَبــَو ِــــر ســْسَا كـــَ َى اجلـــار قـــرَوٍ َ   اِ

ــــَعَو ــــعنْ ـــــك ض َه آتيـــــ ُِ َ ــــجعنًافِ ْا أض َ ِ ْ َ  
ــ ــع ن ــارين م ُض ْ ََ ِّ ـــهاَ ــأى افتحـ َون ن ْ َ َْ َ ــذى( ِ َش َλ(  

ِي هـــــذِيدِزَلـــــــــــيِلَو َه أَ ْ نقـــــلλىَمـــــْعِ ِ ُ  
َمــــع أ ْ َلــــــــــفَ َات بِ َد رْعــــٍ َاء قــــد رأَ َ ْ َ   λىٍ

ـــَو ـــع ًالْص ْ وم َالعماََ ْ ــــش فَ ِـــ ـــِ ـــرراـَيم َا ك ِّ ُ  

                                          
 .٢٢٢إيضاح الرموز ص)١(
 .٣٤٢الروضة ص، ١٨٨ انظر املبهج صإال إذا كان رأس آية)٢(
 .٢٠١، املبهج ص ٢١١إيضاح الرموز ص)٣(



 

 ٢٥ عمشاألة ءراأصول ق

ـــَو ــــيف ك َكـــ ْين حيِرِافََ َ ـــَ ـــفْاخَى وَي ْتل ِ ُ  
 

َاس و النَِّيف َــــــح عَتْافِ َنـه غـْ ْا وصـفَ مـَْريُ ِ ُ  
 

 
ًبحذف هاء السكت وصال وأثبتها وقفا يف الكلامت ألعمش اقرأ   :اآلتيةً

﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿   ﴾]٩٠:األنعام[و ﴿    ﴾] ١٠:القارعة[. 
﴿ املطوعي يف ووقف          ﴾ ]و]٨٢:القـصص ﴿      ﴾ ياء ويبتـدئ بــ عىل ال

 .كأن 
ــرأ األعمــش  ﴿ق         ﴾  ]ــل ــالم ب :]٢٥:النم ــه -تخفيــف ال  حــرف تنبي

ف وز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها، واملنادى حمـذ وجيو-واستفتاح
( تقديره يا هؤالء، ثم فعل أمر     ( ،وإذا وقف عىل ويبتدئ هبا بالضم) ( ابتدأ ،

(بياء        (اللتقاء الساكننيًويتصل حرف الياء بالسني وصال . 
﴿َّمع تشديد الالم وللمطوعي وجه آخر باهلاء بدل اهلمزة    ﴾ . 

ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  
َصـــل ي ْ ُـــــنَّه دَسَتـــِ َون هـــْ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  

ـــــســَ َـــــابيه وِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   َْهيِانَطْ
َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى الوَ َ   )َالَفــ( ِف ِقــَ

 

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ــــانَْ ـــــــ َد الي ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ْجـــد(  ِ ـــه ) ُ ْكتابي ِ ـــنَن( ِ ْم َ(  

َلــــه ف ــــَُ َط وَق ْى ماهيــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ َاف ويــك َك َ ــز( ٍ ْف َطــال( َاليــا َو) ُ َ(         

  

                                          
 .٦٦-٦١ بيت رقم  بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع )١(
 .٥٣٦، ٣٣٩، ٢٩٧املبهج للسبط ص ،١٤٠، اإلحتاف للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٣(
 .٤٤٩بهج للسبط صامل ،٤٢٧، اإلحتاف للبناء ص٥٧١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٧١-٦٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(



 

 ٢٦ األعمشة ءراأصول ق

 : 
ل عـىل املـتكلم تـدو  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
(فتقول يف   ( :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ

﴿ سكن الياء من كلمةأ  ﴾ حيث وقعت. 
﴿ أسكن الياء يف كلمتي  ﴾]و ]٢٨:املائدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائدة[. 

¯﴿ أسكن ياء    ﴾  باملد املنفصلاإلتيانمع (حيث وقع (. 

ـــكنها و ـــس ـــادىإذا كان ـــدها و ت يف املن ـــف بع  ﴿:يفالم التعري     x﴾  
﴿ ،]٥٦:العنكبوت[     x﴾  ]٥٣:الزمر[. 

ــانســكنها و ــدها  إذا ك ــف بع ﴿ :يفالم التعري      ﴾ ]ــراهيم ﴿ ، ]٣١:إب    
   ﴾ ]٤١:ص[، ﴿   ﴾ ]٣٨:الزمر[، ﴿    ﴾ ]٢٨:امللك[. 

﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[، ﴿  ﴾حيث وقعت،  
﴿ ﴾ ـــراهيم[ يف ـــس[ و]٢٠:النمـــل[ و]١٨:طـــه[و ]٢٢:إب ـــافرونا[و]٦٩ ،٢٣:ص[و ]٢٢:ي  ،]٦:لك
﴿ ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 
 ﴿ :ا املطوعي يفَهنََّكَسَو   ﴾ ]٢٥٨:البقـرة[، ﴿       ﴾ ]٤٠:آل عمـران[، 
﴿     ﴾ ]٣٣:األعــراف[، ﴿    ﴾ ]١٤٦:األعــراف[ ، ﴿      ﴾ 

                                          
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

 ٢٧ عمشاألة ءراأصول ق

﴿ ،]٣٠:مــريم[    ﴾ ]١٠٥:األنبيــاء[،﴿      ﴾ ]١٣:ســبأ[ ، 
﴿      ﴾ ]٢٧:سبأ[. 

﴿ :وفتح الشنبوذي الياء يف     ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 
ــَقَو ْل مهــْب َ ــَ ْز القط َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
َابــــن حميـــــــــــصن كَو ٍ ِ َ ُ ٍّبــــزي ُ َخــــالَِّ َ  
ُتأمـــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِّينِإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــع آيـــــَرَي وِدْـــــــــــهَع َ   ِيفَ وِايتَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ َجــاد(ْح َتْدا اف ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ُالبـــــــينات  ْفاســكنن ّ ِ ٌحــرب(ْ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي واألخـرى ) ِ َ   )َجـال( َ

ـــاب بـــاخلالف ـــه باقـــــــــي الب ِوعن ِ ِ ُ  
ِوعند مهـز الوصـــل  ِ ْفـز (َ ْأخـي سـَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ًويف أخــــي معـــــ َ ونفـــــــــــيس أوالاَ َّ  
 

ِـــــــــــرس يلَيَ وَّالِإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِينِإ ْ ـــــي كـــــالِكَلْ َنِّ ِ  
ـــن وْاسَف َك ْ ــَتْي افــِرْجــَأِ َح ل َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
ــــند الَو َعـــ َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكنَنْي اســـكِّ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ َشـــــذ(ْح َتْي اف   )اَ

ِاين الكَآتـــ َاب عَــــــــــتَ ْه افــــنْـــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــَي ف ـــع ج َزد م ْ َْ   ِينَاءِ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان جــــيل َديــــن وللمــــــــــكِّ ٍ ِِ  

ًــــــــــي  لــــيالو هكــــذا قوم جــــاَ   َ عنــــه ُ
ـــد َل ــــهن َ ـــود فتحــــ َّى العق ُ َحـــصال( ُِ ِّ ُ(  

 

 

                                          
 .٨٦-٧٣ت رقم  بيالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

 ٢٨ األعمشة ءراأصول ق

:   
واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة

 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،
 ﴿: يفاً ووقفً وصالهاأثبت      ﴾ ]٣٦:النمل[. 

﴿ :ًال وقفا يفًوأثبتها وصال     ﴾]٤٠:إبراهيم[. 
﴿ :يفحذف الياء      ﴾ ]اً ووقفًوصال ]٣٦:النمل. 

 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللا ياء اإلضافة والياء الزائدة منمل أذكره هنا وما 
ـــداع  ــدع الـــ ــت ي ِأثب َّ ْ َُ َ َ ــز(َ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  

ُبـــــــتهام واث ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  
ـــه  ــــرف حالي ـــون زخــــ ِواتبع ٍ َِ ُ ِ ـــج(َّ ْف َ(  

َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســوا ٍَّ َ  
ْبـــرش عــــــــــبادي يتقـــي يرتـــع هلـــم ْ ََ َّ ِّْ  

 

ـــــال ــــانن وصـْـــــ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ْمجــــع (ْ َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْبالـــــــــواد عنـــه أثبـــتن) ُ َُ ِ ِ  

ِو يف رءوس اآلي  ِ ــــل ُ ـــال الوصـ ِح َ ـــج(َ ْح َ(  
ْفـــيام علــــــــيه ذلـــك البـــاب احتـــوى ُ َ َ ِ َ  
ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  

 

 

                                          
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٩١-٨٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(



 

 ٢٩ عمشاألة ءراأصول ق

 
 :الكلمة التي فيها مهزلألعمش وجهان للوقف عىل 

 .األول بالتحقيق كحفص
 . والثاين بالتخفيف كحمزة

 ، أمـا إذا اً أو متطرفـاًلمة إذا كان متوسط فإنه يغري اهلمز يف تلك الكفإذا وقف كحمزة 
 . وقع يف أوهلا فليس له فيه إال التحقيق

 ، أو حذفـه ، أو إبدالـه ، أو نقـل تـسهيله بـني بـني: )التخفيف(ونعني بتغيري اهلمز 
ِحركته إىل الساكن قبله بعد حذفه وله عند الوقف عىل اهلمز مذهبان  ِ ْ ََ ْ َ ُ َْ َ: 

  :)القيايس (املذهب الترصيفي: ًأوال

 :وينقسم اهلمز إىل قسمني ساكن و متحرك
 :، وهو مخسة أنواع اهلمز الساكن-أ
﴿:  ساكن متوسط بنفسه نحو -١   ﴾ و﴿    ﴾و ﴿   ﴾ و﴿      ﴾. 
﴿:  ساكن متوسط بحرف زائد نحو -٢   ﴾.  
﴿: نحو   ساكن متوسط بكلمة-٣         ﴾،﴿         ﴾،﴿ ¼  »﴾. 
﴿: نحو   ساكن متطرف الزم السكون-٤   ﴾ ،﴿ }﴾. 

                                          
ملضموم بني اهلمز  أي بني اهلمز وحركته فاملفتوح يسهل بني اهلمز واأللف، واملكسور بني اهلمز والياء، وا)١(

 .والواو



 

 ٣٠ األعمشة ءراأصول ق

i﴿: نحو  السكون  ساكن متطرف عارض-٥  h﴾ ،﴿ ¿﴾ ،﴿)  (  ﴾ . 
 .إبدال اهلمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها :وحكمه

﴿ :ويبدل اهلمزة ياء يف     ﴾]و، ]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]وجيـوز   ،]٢٨:القمر[ ،]٥١:احلجر
 . باألصل أو الكرس ملناسبة الياءًمعه يف اهلاء الضم عمال

﴿ويف    ﴾]و ]٧٤:مريم﴿     ﴾ كيف وقع و ﴿  ﴾سواء كان معرف ً  أم اً أم منكراً
﴿ : نحواًمضاف    ﴾له وجهان : 

﴿اإلبدال مع اإلظهار. ١  ﴾ ،﴿   ﴾. 
﴿أو إبداله من نوع حركة ما قبله وإدغامه فيام بعده. ٢  ﴾ ،﴿   ﴾. 
 : وينقسم إىل قسمني اهلمز املتحرك  -ب
 . متحرك وما قبله ساكن-أ

 . متحرك وما قبله متحرك-ب
 :أما املتحرك وما قبله ساكن فهو أربعة أنواع 

،  F ، J ، ± ﴿:لياء نحومتحرك وقبله ساكن غري األلف أو الواو أو ا.١
¯، D ،   L ،  ،   ،  ،  ﴾. 

 .حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها : اًوحكمه وقف
X ،§ ﴿ :متحرك متوسط وقبله ألف نحو.٢  ، 0    ،~  ، n﴾ . 

 . القرص أواملد :وجهان األلف ويفالتخفيف بالتسهيل بني بني : وحكمه 

                                          
 .)السامء( والراجح املد عند تغيري اهلمز بالتسهيل، ويرجح القرص عند حذف اهلمزة كام يف )١(



 

 ٣١ عمشاألة ءراأصول ق

¡،¢ ﴿ :متحرك وقبله الواو أوالياء الزائدتان نحو .٣  ، ¢  ، L ﴾ . 
: (وحكمه إبدال اهلمز حرف مد من جنس ما قبله وإدغام أول املثلني يف الثاين  .( 

¨،  :﴿ Yمتحرك وقبله الواو أوالياء األصليتان.٤  ، $،  Æ ،§  ﴾ 
 :وله فيه وجهان

 . ما قبلها مع حذف اهلمزة النقل حلركة اهلمزة إىل.أ
 .اإلبدال من جنس ما قبله ثم إدغامه فيه.ب

 :أما املتحرك وما قبله متحرك  فهو 
k،H ﴿: مفتوح بعد ضم نحو.١  ، q ،   ،   ﴾اً  ويبدل اهلمز واو. 
ª  ،½  ،Z﴿: مفتوح بعد كرس نحو.٢  . ً ويبدل اهلمز ياء  ﴾ 

 :   وفيه وجهان ﴾ P ، À ﴿:مكسور بعد ضم نحو.٣
  تسهيله بني اهلمزة والواو    -أ

 . خالصةاً أبدله األخفش واو- ب

 :  وفيه ثالثة أوجه﴾ ¼ ،I ﴿: مضموم بعد كرس نحو .٤
 .  تسهيله بني اهلمزة والواو- أ

 .    حذف مهزته وضم ما قبلها- ب
 . ً أبدله األخفش ياء- ج

´،¥ ﴿: مفتوح بعد فتح نحو .٥  . بني اهلمزة واأللف وحكمه التسهيل ﴾ 

¥، j ﴿: مكسور بعد كرس نحو .٦  . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء ﴾ 

                                          
 .يتغري املعنى  واألصلية إذا حذفت الواو أو الياء تغري املعنى، والزائدة إذا حذفت مل)١(



 

 ٣٢ األعمشة ءراأصول ق

Æ، ﴿ :مكسور بعد فتح نحو .٧   ﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء . 

 . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو ﴾# ،  . ﴿: مضموم بعد ضم نحو .٨

﴿: مضموم بعد فتح نحو .٩  ،   q﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو . 

  : زائدحرف بٌمسبوق  متوسط ٌمتحركٌمهز  
 : وفيه وجهان

 )    بالتسهيل أو اإلبدال( التخفيف -أ
 . التحقيق-ب

 :والزوائد يف القرآن تسعة وهي 
 . ﴾° ﴿: هاء التنبيه.١
 .﴾_ ﴿: ياء النداء.٢
 .﴾ h ﴿: الالم.٣

 .﴾ B ﴿: السني نحو .٤
 . ﴾W ﴿:  نحوالواو.٥
  .  ﴾a ﴿: اهلمزة نحو.٦

 .﴾Ñ ﴿: الفاء نحو.٧
 .﴾ Æ Ç ﴿: الكاف  نحو.٨
 .  ﴾£ ﴿: الباء نحو .٩

 .﴾L ﴿: وكذلك أل التعريف نحو



 

 ٣٣ عمشاألة ءراأصول ق

 :  املذهب الرسمي:الثاين

 علـامءكلمة خط املصحف العثامين وقيد ذلك مجاعة من الال  اهلمز يفيتبع يف الوقف عىل
 :كان يبدل اهلمزة بام صورت به برشط صحته يف العربية ، ف

 . ﴾2 ،� ﴿: نحو اً فيبدهلا ألفاًفإن كانت صورهتا ألف

 ﴿:  فواو نحواًوإن كانت واو  ،   ﴾. 

:﴿: ًوإن كانت ياء فياء نحو  ، P﴾. 

﴿ :وما مل تكن صورهتا كذلك حيذفها ، نحو     ، /،،¥  ﴾ . 

س وتارة خيالفه ويتعذر اتباع الرسم ، كام إذا كان قبل  واعلم أنه تارة يوافق الرسم القيا
z﴿: األلف التي هي صورة اهلمزة ساكن نحو  فإنه ال جيوز القراءة بـه ملخالفتـه  ﴾ 

 .ًالعربية وعدم صحته نقال
ِقـــف عنْـــه بالتحــــــــقيق أو كحمـــزة ِ َِ ََ ْ ْ َُ َ ِ َّ ِ ْ  

 

ـــ ْ واخللــــــــف يف األول أي َّ ُ ََ ِ َ ِ ُ ْ ـــتًضْ ِا أثب ِ ْ َ  
 

                                          
: قـال املتـويل ،٥٠ بيت رقـممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حم)١(

 : ُلإلعمش ثالثة مذاهب
 .         األول بالتحقيق

 .        والثاين بالتسهيل كحمزة من الشاطبية
 .       والثالث بالتسهيل كحمزة من الطيبة

 . ١٥ة انظر موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوح



 

 ٣٤ األعمشة ءراأصول ق

 عـىل اهلمـز املتطـرف، نوضـح ثالثـة األعمـشقبل أن نبـدأ يف تبيـني أوجـه وقـف و
 : مصطلحات

 (يف املفتوح بعد ألف، مثل، ثالثة اإلبدال:ً أوال :( 

 ، مع القرصاًإبدال اهلمزة ألف. ١                    . مع التوسطاًإبدال اهلمزة ألف. ٢  ، . 

 ،اإلشباع مع اًإبدال اهلمزة ألف. ٣ .  

 )V  ،Ü ( يف املرفوع واملجرور بعد ألف ، مثلمخسة القياس،: اًثاني

 : ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
  .تسهيل بروم مع القرص. ٥                               .تسهيل بروم مع اإلشباع.٤

 سبعة الرسم: اًثالث
﴿  كام يف كلمة     ﴾ ]مكونة من مخـسة القيـاس املـذكورة اًوجه١٢ها في ]٩٤:نعاماأل  

  . ساكنة مع القرصاًإبدال اهلمزة واو. ١:          باإلضافة إىل سبعة الرسم وهياًسابق
  . ساكنة مع اإلشباعاًإبدال اهلمزة واو. ٣       . ساكنة مع التوسطاًإبدال اهلمزة واو. ٢
  . مضمومة مع القرص والروماًاهلمزة واوابدال . ٧.، الثالثة السابقة مع االشامم٦، ٥، ٤

                                          
ً إسكان اهلمز بسبب الوقف، ثم إبداله ألفا من جنس حركة ما قبله، فيجتمـع ألفـان، نحـذف أحـدمها )١(

اللتقاء الساكنني، فإذا كان املحذوف األلف األوىل ففي األلف الباقية القرص حركتني فقط، وإذا حذفنا 
ون، وجيوز اإلشباع لكـون حـرف األلف الثانية فيجوز القرص ألنه مد طبيعي فليس بعد املد مهز أو سك

ًاملد بعده مهز أبدل ألفا ثم حذف، وجيوز التوسط قياسا عىل الوقف العارض للسكون  ِ ُ ً ُ. 



 

 ٣٥ عمشاألة ءراأصول ق

 
 : ولا يف اجلد أذكرهاالوأذكرها هنا  اًوقع يف ثالثني نوعقد و

﴿ نحو كلمة،  اهلمزة الساكنة بعد فتح:النوع األول  ﴾ ]و، ]١:العلق﴿ ﴾ ]٣٦: النجم[  
﴿و  ﴾ ]عليهف عند الوقألعمشا النوع وجه واحد لففي هذ، ]٣٣:الشورى  ،

﴿:نحو ،اًلفأبدال اهلمزة إوهو   ﴾.  
﴿ :نحو،  اهلمزة الساكنة بعد  كرس:النوع الثاين  ﴾ ]و]٤٩:احلجر ﴿   ﴾ ]١٠:الكهف[ ،

﴿: مديةًبدال اهلمزة ياء، إفيها وجه واحد   ﴾.  

﴿ :عد فـتح وهـي بًوصال  اهلمزة املفتوحة:النوع الثالث  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿     ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ، ففي هذا النـوع

﴿:اًوجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألف  ﴾.   
﴿ :وهي كرس، بعد ًوصال املفتوحة اهلمزة :الرابع النوع  ﴾ ،و﴿     ﴾ ،ففي هذا 

﴿: ًع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ياء مديةالنو  ﴾.  
  بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهـوًاهلمزة املفتوحة وصال : النوع اخلامس
﴿  ﴾ ]اهلمزة إىل الـساكن وهو نقل حركة ،  وجه واحداففيه، ]٢٥:النمـل

﴿ ،ثم تسكن الباء اهلمزة، حذفالصحيح قبلها و   ﴾. 
﴿  كلمـة،كام يف بعـد سـاكن صـحيحً اهلمزة املكسورة وصـال:وع السادسالن    ﴾ 

 :ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة[
                                          

إحتاف  ،١٦٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  وما بعدها،٣٤ انظر رفعة الدرجات يف قراءة محزة الزيات ص )١(
 .١٥٦ ص ، املبهج يف القراءات لسبط اخلياط٨٩فضالء البرش للبناء ص



 

 ٣٦ األعمشة ءراأصول ق

ــذفها.١ ــا وح ــصحيح قبله ــساكن ال ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك ــكاهنا ،  نق ــم إس ث
﴿:للوقف    ﴾. 

﴿:راءروم كرسة ال. ٢    ﴾. 
﴿ :وهـي كلمـة، صـحيح  بعد ساكنًضمومة وصال اهلمزة امل:سابعالنوع ال  ﴾ ] آل

﴿  :وكلمــة، ]٩١:عمــران  ﴾ ]وكلمــة، ]٥:النحــل: ﴿   ﴾ ]ــأ   ]٣٤:عــبس[و] ٤٠:النب
﴿و  ﴾ ]وجهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٤٤:احلجر: 
ثـم حـذفها وإسـكان الـصحيح ،  نقل ضمة اهلمزة إىل الساكن الـصحيح قبلهـا.١

﴿:للوقف  ﴾        . 
﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾     .   
﴿: رومها .٣  ﴾. 

﴿  :وهي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:النوع الثامن   ﴾ ]ونحـو، ]٢٤٦:البقرة: 
﴿   ﴾ ]ـــأ  ﴿و، ]٢:النب  ﴾ ]و]٢٦:احلجـــر ،﴿   ﴾ ]ـــشورى ﴿و، ]٤٧:ال  ﴾ 

 :يف هذا النوع وجهان ]٣:القصص[
﴿ اً إبدال اهلمزة ألف.١  ﴾.   
 . وم كرسهتارتسهيل اهلمزة مع .٢

 :وهـو قولـه تعـاىل،  رسم عىل غري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:النوع التاسع
﴿   ﴾ ]ففي هذا النوع أربعة اوجه ]٣٤:األنعام:  

﴿اًإبدال اهلمزة ألف.١  ﴾عىل القياس ،.    
 . القياسوم، عىلرتسهيل اهلمز مع ال .٢
﴿ثم إسكاهنا للوقف  وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾عىل الرسم ،. 



 

 ٣٧ عمشاألة ءراأصول ق

﴿كرسبالروم  مع ال وإبداهلا ياء مكسورة.٤    ﴾عىل الرسم ،.  
﴿ :مرسـومة باليـاء نحـوو بعـد كـرس ًوصـال  اهلمزة املكسورة:النوع العارش   ﴾ 

﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و، ]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]وجـهأ أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 
  :وهي، ً وثالثة عمالاًتقدير

 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 فيتحد مع الوجه السابق، سكان الياء للوقف عىل الرسم، ثم إ ياء مكسورةابداهلإ.٢

 .اً وخيتلفان تقديرًفعال
 .سموم كرسهتا عىل الررًإبدال اهلمزة ياء مكسورة مع .٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤

 بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها اهلمزة ًاهلمزة املضمومة وصال :النوع احلادي عرش
﴿ :بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]إذا رسـمت اهلمـزة عـىل ألـف ]٤٣:يوسف، 

﴿ :ونحو      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان، ]١٤٠:النساء:  
   .اًلفإبدال اهلمزة أ.١
  .روممع الالتسهيل .٢

                                          
 :اآلتية اختلف يف رسم الكلامت :مالحظة )١(

﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]بخمسة أوجهمحزة، فإن رسمت بالواو وقف عليها ]١٣:القيامة : 
 .التسهيل بالروم عىل القياس.٢  . عند الوقفا لسكوهناًإبدال اهلمزة ألف.١
 . مع اإلشامم اً واواإبداهل. ٤  . مع السكون املحض اً واواإبداهل. ٣
 . مع الروماً واواإبداهل. ٥

 :وقف عليها بوجهني) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢  .اًإبدال اهلمزة ألف.١



 

 ٣٨ األعمشة ءراأصول ق

﴿ : بعـد ضـم نحـوًوصـال  اهلمزة املكـسورة: عرشينالنوع الثا    ﴾ ٢٣:احلـج[  يف[ ،

﴿و، ]٣٣:فاطر[   ﴾] وأربعـة ً عمـالوجـهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٢٣:الواقعة ،
 :اًتقدير

 . مدية عىل القياساً إبدال اهلمزة واو.١
، فيتحد هذا الوجـه ثم إسكاهنا للوقف عىل الرسم، مكسورة اًويصح إبداهلا واو.٢

  .اً؛ وخيتلفان تقديرًمع الوجه األول عمال
 .وم عىل املذهب القيايسرتسهيل ب .٣
 . مكسورة مع الروماًإبدال اهلمزة واو .٤

﴿ : بعـد ضـم نحـوً اهلمـزة املـضمومة وصـال:النوع الثالث عـرش   ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]اً، ومخسة تقديرً عمالوجهأربعة أففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن:  

 .  ساكنةاًبداهلا واوإ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه األول ثم تسكن للوقف،  مضمومةاًبداهلا واوإ .٢

  .اً وخيتلفان تقديرًعمال
 . بالروم وقفالمع  مضمومة اًبداهلا واوإ .٣
 .شامماإلب وقفلامع  مضمومة اًبداهلا واوإ. ٤
  .تسهيلها بني اهلمزة والواو مع الروم .٥

 :لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس نحـوأ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿   ﴾ ]ــــل ﴿و، ]٦٤:النم     ﴾ ]ــــل ﴿و،  ]٤٨:النح    ﴾ ]ــــف ، ]٨٥:يوس
﴿و    ﴾ ]١٨:طـــــه[ ،﴿    ﴾ ]و، ]١١٩:طـــــه﴿     ﴾ ]ـــــور ، ]٨:الن



 

 ٣٩ عمشاألة ءراأصول ق

﴿و    ﴾ ]و، ]٧٧:الفرقان﴿   ﴾ ]و]٥:تغابنال[، ]٦٧:ص[ ، ]٩:إبراهيم، ﴿     ﴾ 
﴿و ،]٢٤:ؤمنونامل[     ﴾ ]فيها ،   عىل واو مهزة املألإذا رسمت ]٣٨ ،٣٢، ٢٩:نملال

  :وجه أمخسة 
   . اًلفإبدال اهلمزة أ.١
 .رومبالتسهيل مع ال.٢
 . مضمومة، ثم إسكاهنا للوقفاً واوإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ و مضمومةاً واوإبداهلا .٤
  .ة الواو وروم ضم مضمومةاً واو إبداهلا.٥

 : بعـد كـرس ومرســومة بيـاء، نحــوً اهلمـزة املـضمومة وصــال:النـوع اخلـامس عــرش
﴿     ﴾ ]و، ]١٥:البقرة﴿   ﴾ ]و، ]١٩:العنكبـوت﴿    ﴾ ]١١٠:املائـدة[ ،
﴿و    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــــــران﴿   ﴾ ]و، ]٥٣:يوســــــــف﴿   ﴾ ] آل

ــران ﴿و، ]١٢١:عم    ﴾ ]ــرش ﴿و، ]٢٤:احل   ﴾ ]ــد ﴿، و]١٢:الرع   ﴾ 
 :ًعمالأربعة  واً مخسة أوجه تقديرفيها. ]٤٣:فاطر[

   ).اسعىل القي( مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا  مضمومة مع ً إبدال اهلمزة ياء.٢
 . روم ال   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٣
 .التسهيل مع الروم. ٤
ثم اإلسـكان للوقـف ) مذهب األخفش(ًإبدال اهلمزة ياء مضمومة عىل الرسم .٥

  .اً، وخيتلفان تقديرًفيتحد هذا الوجه مع الوجه األول عمال



 

 ٤٠ األعمشة ءراأصول ق

﴿  :نحو، أصـلية مديـة بعـد واوًمـزة املفتوحـة وصـال اهل:سادس عرشالنوع ال   ﴾ 
﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 

 الواو الساكنة قبلهـا، وحـذف اهلمـزة وإسـكان الـواو  إىلنقل فتحة اهلمزة. ١
 .للوقف

أي الواو ،  للوقفاثم إسكاهن، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  اًبدال اهلمزة واوإ. ٢
  .شددةامل
وهـي  بعـد الـضم،  زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال

﴿:كلمة  ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 
( فيها، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلهااًإبدال اهلمزة واو .١   (مع السكون. 
  .)الوجه السابق مع الروم( ما قبلها، غم فيها روم كرسة الواو املبدلة املد.٢

 :والـواو حـرف مـد نحـو،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿   ﴾ ]و، ]٦٤:هود﴿  ﴾ ]وجهأ ففيها  أربعة ]٣٠:آل عمران:  

 .نقل كرسة اهلمزة إىل الواو قبلها، ثم حذف اهلمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ١
 . يف الوجه األولروم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة. ٢
ثـم إسـكاهنا مـشددة ، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانية املبدلة، اًإبدال اهلمزة واو. ٣

 .للوقف عليها
 .روم كرسة املشددة. ٤

 :وهـي، والواو حرف مد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿  ﴾ ]و]١٧٤: عمـــــرانآل ﴿   ﴾ ]ونحـــــو، ]١٨٨:األعـــــراف: ﴿   ﴾ 

 :وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص[



 

 ٤١ عمشاألة ءراأصول ق

 .ثم إسكان الواو للوقف، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولإشامم ضمة الواو املنقلبة عن اهلمزة. ٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 .لواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للوقف مشددة ا ثم إدغاماًا واوإبداهل.٤
  .ة يف الوجه الرابع ضمال روم.٦   .ة يف الوجه الرابعضمالإشامم .٥

﴿وهي ، زائدة بعد كرس  بعد ياء ساكنةً اهلمزة املضمومة وصال:النوع العرشون ﴾ 
﴿ :ونحو، ]٤٨:األنفال[    ﴾ ]وجهأففيها ثالثة ، ]٣٧:التوبة: 

 ثـم إسـكاهنا مـشددة يف الوقـف،  األوىل يف الثانيةالياء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١
 ).  إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف(

 .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٣        . إشاممإبدال ثم إدغام ثم .٢
،  بعد ياء ساكنة إال أن الياء فيه أصليةً اهلمزة املضمومة وصال:ي والعرشونادالنوع احل
﴿ :هي  نحوو    ﴾ ]و، ]٥٨:غافر﴿   ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٣٥:النور: 

 . ثم اإلسكان للوقفنقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 . الضمة رومالنقل مع . ٣.              إشامم ضمتهاالنقل مع . ٢
 . ثم إسكاهنا للوقف مشددة وإدغام الياء األوىل يف الثانية ًإبدال اهلمزة ياء. ٤
 .إبدال ثم إدغام ثم روم . ٦.            إشامم  إبدال ثم إدغام ثم . ٥

﴿ وهـي،  أصـلية بعد ياء ساكنةًة وصالحوفت اهلمزة امل: والعرشونينالنوع الثا  ﴾ 
﴿ و]٧٧:هود[   ﴾ ]و، ]٢٣:الفجر﴿   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٩:احلجرات: 



 

 ٤٢ األعمشة ءراأصول ق

ثم إسكان اليـاء للوقـف مـع تركهـا عـىل ، ثم حذفها ، اهلمزة إىل الياءنقل فتحة.١
  .حاهلا

  .ثم إسكان املشددة للوقف، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢
 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةً اهلمزة املكسورة وصال: والعرشونلثاثالنوع ال

﴿  ﴾نحولية،أو بعد واو أص ، املجرورة : ﴿ ﴾ ]و ]٢٨:مـريم﴿   ﴾ 
 :وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح[

 . إسكان الياء للوقف،ثمنقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
  .وإسكاهنا للوقف مشددة،  مع إدغام الياء التي قبلها فيهاً إبدال اهلمزة ياء.٣
  . رومإبدال ثم إدغام ثم  .٤

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالامل اهلمزة : والعرشونرابعالنوع ال
﴿  ﴾وجهأ، ففيها ستة  املرفوع: 

 . نقل احلركة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف.١
 .رومنقل مع .٣.                                 امم ش إنقل ثم.٢
 .               ثم إسكان الياء مشددة للوقف، اء التي قبلها فيهاوإدغام الي، إبدال اهلمزة ياء.٤
  .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥

﴿ : بعـد ألـف نحـوً وهـي اهلمـزة املفتوحـة وصـال: و العـرشونمساالنوع اخل   ﴾ 
﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثة اإلبدالثال (وجهأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 



 

 ٤٣ عمشاألة ءراأصول ق

 )٦(ر اقدمفتمد ب، ا من جنس حركة ما قبلهاًثم إبداهلا ألف، إسكان اهلمزة للوقف.١
  .اً الزماًمد حركات

 .اًوكون السكون عارض، جيوز فيه التوسط مراعاة جلانب اجتامع ساكنني.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

أو مكـسوت و: والعرشوندساسالنوع ال بعـد ، ًرة وصـالكون اهلمزة فيه مضمومة 
ـــف ـــوأل ﴿ : نح    ﴾و ﴿  ﴾ ،ـــسورة ـــال املك ﴿ :ومث    ﴾ 

﴿و    ﴾ ]مخـسة  (وجـهأونحو ذلـك، ففـي هـذا النـوع مخـسة  ]٣٣:النور
 : )القياس

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .القرص بروم معتسهيل  .٥.            طول البروم معتسهيل .٤
واأللف ال تقبل ، اًال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النوع النقالب اهلمزة ألفو

 .وال إشامم يف املسهلة، احلركة
 عن القياس ت خرجا، لكنهًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال

 :لرسم اهلمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلـك نحـو
﴿   ﴾ ]ولفــــظ، ]١٧:رشاحلــــ[، ]٤٠:ىورشالــــ[ ،]٣٣، ٢٩:ائــــدةامل :﴿     ﴾ 

﴿ :ولفـــــظ، ]٢١:ىورشالـــــ[ ،]٩٤:نعـــــاماأل[    ﴾ ]ولفـــــظ ، ]٨٧:هـــــود
﴿      ﴾]ــراهيم ــظ ، ]٢١:إب ﴿ولف    ﴾ ]ــروم ﴿ولفــظ  ، ]١٣:ال      ﴾ 

﴿ ولفـــظ ]١٠٦:الـــصافات[    ﴾ ]ظ ولفـــ، ]٥٠:غـــافر﴿     ﴾ ]٣٣:الـــدخان[ ،



 

 ٤٤ األعمشة ءراأصول ق

﴿و    ﴾ ]فهذه الكلـامت رسـمت بـالواو وألـف بعـدها مـع ]٤:املمتحنة ،
  :اًففيها اثنا عرش وجه، حذف ألف البناء قبلها يف مجيع املصاحف

 :وهي، سمرالوسبعة ،  يف النوع السابققياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١
 . حذف اهلمزة بالطول مع ساكنةاً واوبدال اهلمزةإ.٦ 
 . مع التوسط ساكنةاً واوبدال اهلمزةإ .٧
 .  مع القرص ساكنةاً واوبدال اهلمزةإ .٨ 
 . شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 

 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 . اإلشامم والقرص الوجة السادس مع  .١١
 .وصلحكم الله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

 بعد ألف وترسـم اهلمـزة ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، عىل يـاء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، ﴿   ﴾ 

                                          
﴿ : هناك كلامت اختلف يف رسمها عىل واو  أو عىل ألف هي :مالحظة )١(     ﴾ ]٦:الـشعراء[، ]٥:األنعام[، 

﴿      ﴾  ]ولفظ]٤٧:غافر ، :﴿       ﴾ ]٢٨:فاطر[، ﴿   ﴾ ]٧٦:طـه[ ،]٣٤:الزمـر[ ،]٨٨:الكهف[، 
﴿     ﴾ ]١٩٧:الشعراء[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

وهي مخسة القيـاس وسـبعة الرسـم، أمـا إذا ) اً وجه١٢( عليها بـ َفِقُهذه الكلامت إذا كتبت بالواو و
 .قف عليها بخمسة القياس فقطرسمت دون واو و



 

 ٤٥ عمشاألة ءراأصول ق

  بيـاء يفالـثالثفقد اتفقـت املـصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت ، ]١٣٠:طه[
 :وجهأففيها تسعة ، خرهااأو

 . يف النوع السابقياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسطالوجه السادس مع  .٧
 .القرصالوجه السادس مع  .٨ 
 .روماإلبدال مع القرص مع ال.٩ 

                                          
 :اآلتية يف النوع السابق اختلف يف رسم الكلامت :مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]محـزة، فإن رسمت اهلمزة عىل ياء وقف عليها ]١٦، ٨:الروم 
 .السابقة وأربعة الرسم  ،مخسة القياس: بتسعة أوجه وهي

 .ة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقطأما إذا رسمت الكلامت السابق
﴿ :يف قوله تعاىل:مالحظة )٢(     ﴾ عـىل الـسكت وجهأتسعة :  كام ييل اًسبعة وعرشون وجه 

  .وجه عىل التحقيق للهمزة األوىلأ وتسعة ،وجه عىل النقلعىل املفصول، ثم تسعة أ



 

 ٤٦ األعمشة ءراأصول ق

 :ملحوظة
 :اآلتيةيف الكلمة  زادت هذه األوجه كام يف األمثلة  إذا اجتمعت مهزتان

 ،﴾ e ﴿:ام إذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز بعد حرف مد بوسط كلمة، نحو ك
 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾' ﴿
 .حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص: ٢+١
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾M﴾،﴿ I ﴿:ونحو
 .قيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرصحت: ٢+١
  .تسهيل األوىل وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 : ففيها﴾' ﴿ :وإذا جاز يف آخرها الروم واإلشامم زادت األوجه كام يف نحو
 .حتقيق األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٣-١
 . مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامماًىل، وإبدال الثانية واوحتقيق األو: ٦-٤
 .تسهيل األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٩-٧

 مع املد والقـرص، مـع الـسكون والـروم اًتسهيل األوىل، وإبدال الثانية واو: ١٢-١٠
 .واإلشامم



 

 ٤٧ عمشاألة ءراأصول ق

  :ً عمالاً وثالثة عرش وجه،ً علاماً وجهففيها مخسة عرش ﴾K﴿:نحوو
 مع القرص أو اًألفالثانية اهلمزة إبدال مع  تسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص :٦-١

 .التوسط أو املد
 . مع القرص أو التوسط أو املد اً حتقيق اهلمزة األوىل مع املد مع إبدال الثانية ألف:٩-٧

 . مع املد أو القرص لثانيةا لتسهيوحتقيق اهلمزة األوىل  :١١-١٠
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلوتسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص  :١٥-١٢

 اً وقرصً ففيها اجتمع تسهيالن فال بد من تسوية حرف املد قبل اهلمزات املسهلة طوال
 .ويمتنع طول املنفصل مع قرص املتصل

 :طرف جيوز فيه الروم يف كلمة، نحووإذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز مت
﴿ J﴾فيها عرشة أوجه كام ييل : 
 . مع اإلشباع والتوسط والقرصاًحتقيق اهلمزة األوىل مع إبدال الثانية ألف: ٣-١
 .حتقيق اهلمزة األوىل مع تسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص: ٥-٤
ًإبدال األوىل ياء مفتوحة مع إبدال الثانية ألف:٨-٦  .شباع والتوسط والقرص مع اإلاً
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص :١٠-٩

 ففيهـا ﴾¨ ﴿:وإذا اجتمع الم تعريف بعدها مهزة مع مهز متوسط يف كلمـة نحـو
 :أربعة أوجه كام ييل

 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٢-١
 .ة مع املد والقرصالنقل مع تسهيل اهلمزة الثاني:٤-٣

 :  زادت األوجه إىل عرشة ﴾z ﴿ :نحو  وجاز فيه الروماًفإذا كان اهلمز متطرف



 

 ٤٨ األعمشة ءراأصول ق

 . مع املد والتوسط والقرصاًالسكت مع إبدال اهلمزة الثانية ألف:٣-١ 
 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٥-٤
 .لتوسط والقرص مع املد وااًالنقل مع إبدال اهلمزة الثانية ألف :٨-٦
 .النقل مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:١٠-٩

 : عىل التفصيل التايل﴾Æ﴿ كام يف اًوتزيد األوجه إىل مخسة عرش وجه
 .اإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون:٣-١
 .للسكوناإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض :٦-٤
 .اإلبدال والقرص يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون:٩-٧

 .التسهيل يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون :١٢-١٠
 .يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون التسهيل:١٥-١٣

رف بعد مد جيوز فيه وإذا جاءت كلمة أوهلا مهز بعد ساكن مفصول ويف أثنائها مهز متط
+ ( ﴿:الروم نحو  :اً فيها مخسة عرش وجه﴾* 

 .  مع املد والتوسط والقرصاًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية ألف:٣-١
 .التحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص :٥-٤
 . مع املد والتوسط والقرصاًمع إبدال اهلمزة الثانية ألف النقل:٨-٦
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص النقل :١٠-٩

 . مع املد والتوسط والقرصاًمع إبدال اهلمزة الثانية ألف السكت:١٣-١١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص السكت:١٥-١٤



 

 ٤٩ عمشاألة ءراأصول ق

0 ﴿:وإذا جاز يف الكلمة الروم واإلشامم نحو  :اً بلغت ستة وثالثني وجه﴾/ 
 . يق مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وإسكان اهلاءالتحق:٢-١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وروم اهلاء التحقيق:٤-٣
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وإشامم اهلاء التحقيق:٦-٥
 .  مع املد والقرص وإسكان اهلاءاًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية واو:٨-٧
 . مع املد والقرص وروم اهلاءاًمع إبدال اهلمزة الثانية واو التحقيق:١٠-٩
 . مع املد والقرص وإشامم اهلاءاًمع إبدال اهلمزة الثانية واو التحقيق:١٢-١١
 .مع األوجه السابقة النقل:٢٤-١٣
 .مع األوجه السابقة السكت:٣٦-٢٥



 

 ٥٠ األعمشة ءراأصول ق

 ا،ً بكيفية ختالف حفـصعمشها األأرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلـا 

  :وهذه األلفاظ هي
كون عني ماضيه الثالثـي ت برشط إما أن ،قرأ املطوعي بكرس كل نون وتاء من املضارع

أولـه مهـزة وصـل   الثالثة وا عىلً أو كان ماضيه زائد،ومفتوحة يف املضارعأ ،مكسورة
(: نحـــو   ،     ،    ،    ،    ،      ،     ،   ،      ، 

     ،    ،       ،       ،       ،     ،       ،      ، 
         ،      ،     ،      ،     ،     ،   ،     ،     

،     ،     ،      ،        ،        ،      ،      ،        ، 
       ،       ،      ،      ،     ،     ،    ،     ، 

     ،     ،         ،     ،     ،      ،    ،     ،     ، 
     ،     ،     ،      ،       ،       ،       ،      ، 

    ،     ،     ،      ،     ،      ،    ،    ،      ، 
    ،     ،     ،    ،   ،       ،     ،      (. 

 ،]٨:الـرمحن[ ،]٨١:طـه[ ﴾X ﴿و ،]١١٩:طـه[ ﴾e ﴿ يف ثالثة حـروف اختلف عنهو
لياء بعد ا لسكون اًوسطتيمد له مدا م ،]٨٧:يوسف[ ﴾) ﴿: تنبيه ، ]٤٠:طه[ ﴾N ﴿و

 .كرسة فهو من باب املتصل

                                          
،  ٢٦٥لقراءات السبع لـسبط اخليـاط البغـدادي ص املبهج يف اويشرتط أال يكون حرف املضارعة ياء، )١(

 .، وقد ذكرهتا يف بعض املواقع وتركتها يف الباقي٩٢إيضاح الرموز للقباقبي ص 



 

 ٥١ عمشاألة ءراأصول ق

﴿: املطوعي قرأ  < ﴾ ﴿  ;﴾حيث وقعشامم باإل. 
﴿: الشنبوذي وقرأ  ﴾حيث وقع  بالسني إذا جترد من أل التعريف. 

∗∈﴾، ﴿﴿:  باإلشـامم يف كلـامت معينـة مثـلالشنبوذي قرأ ﴾ ،﴿+ ﴾ ،
﴿ >﴾ ،﴿  +﴾ ،﴿& ﴾ ،﴿ % ﴾. 

لبدايـة  هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جـزء الـضمة يف ا:واإلشامم
 . وهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها

﴿ : أوليف ء أو تـاء للمـضارعةافتح يباملطوعي قرأ و   ﴾، ﴿    ﴾ ،
(ويكرس اجليم، إذا كانت من الرجوع لألخـرة حيـث وقعـا،       ( و)    

  (،. 
﴿ :ضم التاء يفب لشنبوذياقرأ و       ﴾حيث وقع . 

﴿ قرأ األعمش    ﴾بكرس السني ، حيث وقع. 
﴿ :قرأ املطوعي     ﴾فتح الذال والكاف مشددتنيب ،حيث وقع. 

                                          
 .٩٢، إيضاح الرموز للقباقبي ص ٢٦٥ املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )١(
 .٩٢  إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٢٦٥املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٢(
 .٥٢٦ ص٢، الروضة ج٢٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٦٨املبهج يف القراءات لسبط اخلياط ص )٣(
 .٥٢٧ ص٢، الروضة ج٢٦٦إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٦٨املبهج يف القراءات لسبط اخلياط ص )٤(
 .٢٦٨إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٧٠املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٥(
 .٢٧٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٧٤املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٦(
   .٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٧٥املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٧(



 

 ٥٢ األعمشة ءراأصول ق

﴿ :بإسكان السني يف قرأ املطوعي   ﴾ ،﴿    ﴾عن مما جترد ، حيث وقع 
 . عنها اًالضمري سواء كان بأل أو جمرد

﴿ األعمش قرأ     ﴾ثم ياءمهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء ب ، حيث وقع. 
﴿ :بكرس الذال يف قرأ املطوعي    ﴾اً أو مضافاًمفرد ،حيث وقع . 

﴿  املطوعيقرأ  ﴾حذف الواو ب حيثام وقع. 
﴿األعمش  قرأ  ﴾ ٤٥:الكهف[، ]٢٢:احلجر[، ]٥٧:األعراف[، ]١٦٤:البقرة[اإلفراد يف ب[ ،

 .]٥:اجلاثية[، ]٩:فاطر[، ]٤٨:الروم[، ]٦٣:النمل[
﴿ األعمش قرأ   ﴾بإسكان الطاء ، حيث وقع. 
ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الشنبوذي ب قرأ
¹ ﴿ :، نحـواً أصـليً ضـامها مـضمومثالثية مهزة وصل الثان  º» ﴾ ]و ]اءسنـال﴿  

    ﴾ ]ويكرس األول فيام عدا ذلك]٥٦:اإلرساء ، . 

                                          
   .٢٧٤يضاح الرموز للقباقبي صإ، ٢٧٩املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )١(
   .٢٨١إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٠املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٢(
   .٢٨٥إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٣املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٣(
   .١٩٤، اإلحتاف ص ٢٨٩وإيضاح الرموز ص، ٢٨٧املبهج ص )٤(
   .٥٥٠ ص٢، الروضة ج ٢٩٠إيضاح الرموز للقباقبي ص ، ٢٨٨ لسبط اخلياط ص املبهج)٥(
   .٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٩املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٦(
قراءات املبهج يف ال انظر) لتنود أوالتنوين( فنبدأ بالفعل الثاين بالضم، ويكون أول الساكنني أحد حروف )٧(

   .٥٥٤ ص٢، الروضة ج ٢٩٢إيضاح الرموز للقباقبي ص ، ٢٨٩السبع لسبط اخلياط البغدادي ص 



 

 ٥٣ عمشاألة ءراأصول ق

ـــ ﴿أرق  ﴾ و﴿    ﴾و ﴿  ﴾ـــع ـــث وق ﴿ وحي   ﴾]٦٧:فراغـــ[، 
﴿و    ﴾ ]ولبكرس احلرف األ ]٣١:النور. 

﴿ الشنبوذي قرأ      ﴾بكرس السني ،حيث وقع.  

﴿ قرأ    ﴾ ]بفتح الياء وإسـكان  ،]٢٣: والشورى٢: والكهف٩: واإلرساء٤٥ و٣٩:آل عمران
  . ]٩٧ و٧: ومريم٥٣: واحلجر٢١:التوبة[، وزاد املطوعي فخففها يفالباء وضم الشني خمففة

﴿قرأ املطوعي  ﴾كرس الدال ب حيثام وقع. 
﴿: ملطوعي بضم الواو الساكنة إذا وقع بعدها ساكن نحووقرأ ا     ﴾و ﴿   

    ﴾ و﴿         ﴾. 

﴿قرأ املطوعي   ﴾]١١١:آل عمران[، ﴿ ﴾]كرس  بونحوها،]١٤٤:آل عمران
 .الضا

﴿قرأ  ﴾وبابه بكرس امليم . 

                                          
   .٢٩٦إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٥٥٨ ص٢، الروضة ج ٢٩١ لسبط اخلياط البغدادي ص املبهج)١(
    .٣١١، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٠٠املبهج ص )٢(
    .٣٢٠اقبي ص، إيضاح الرموز للقب٣٠٦املبهج ص )٣(
   .٣٢٣وإيضاح الرموز ص، ٣٠٧املبهج ص )٤(
   .٣٢٤إيضاح الرموز للقباقبي ص،٣٠٩املبهج ص )٥(
   .وقد ذكرهتا يف بعض املواقع وتركتها يف الباقي، ٣٢٥وإيضاح الرموز ص، ٣٠٧املبهج ص )٦(
   .٣١١املبهج لسبط اخلياط ص، ٣٣٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(



 

 ٥٤ األعمشة ءراأصول ق

﴿قرأ املطوعي        ﴾بالضم كحفص. ٢بالتنوين . ١: وجهني ب حيثام وقع 
 . واملوت بفتح التاء

﴿قرأ  ﴾نحوها بكرس اهلمزة و      
ًاهلمزة وامليم يف اجلمع وصال نحو﴿  ﴾ ويف اإلبتداء كحفص. 
 :نحوذا وقعت الصاد ساكنة وبعدها دال إ الصاد صوت الزاي مشامعمش بإاأل قرأ
﴿  ; ﴾ ]ــساء ﴿ ،]٨٧:الن   < ﴾ ]ــام ﴿ ،]٤٦:األنع < ﴾ ]ــل ﴿ ،]٩:النح   <  ﴾ 

﴿ ،]٣٥:األنفال[  < ﴾ ]هنا هو أن خيلط حرف الـصاد بحـرف : واإلشامم ،]٢٣:القصص
 . عىل الزاياًولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبالزاي فيتولد منهام حرف جديد 

﴿قرأ املطوعي   ﴾كرس الراء، ووافقه الشنبوذي يف غري األنعام ب حيثام وقع. 

﴿قرأ األعمش  ﴾التنوين يف الكرس أو الضم  ب حيثام وقع. 
 

                                          
   .٣٣٤وإيضاح الرموز ص، ٣١٣املبهج ص )١(
   .٣١١املبهج لسبط اخلياط ص، ٣٣٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
للقباقبي ص٥١٨ ص٢ ، الروضة ج ٣٢٢املبهج ص)٣(  .٣٤٨، إيضاح الرموز 
   .٣٧١وإيضاح الرموز ص، ٣٣٤املبهج ص )٤(
   .٣٩٩وإيضاح الرموز ص، ٣٥١املبهج ص )٥(



 

 ٥٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤  
 دون ألف: الشنبوذي

   وفتح الكافإدغام امليم يف امليم :املطوعي
   

      

٥     كرس النون:املطوعي     

٦    الزايإشامم الصاد صوت :املطوعي <  

٧   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 

٧      املوضعني (اً ووقفًوصالضم اهلاء(     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢       

  إدغام اهلاء يف اهلاء: وعياملط
 اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف:األعمش  Ÿ  

٢  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   
٥  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٦      ضم اهلاء     
٧        إدغام كامل بال غنة:املطوعي      
٨    إدغام كامل بال غنة:املطوعي    

١٠     إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞ 



 

 ٥٦ األعمش اإلمامة ءراق

١٠       إدغام كامل بال غنة:املطوعي        

١١   القاف الضمكرسة  إشامم :الشنبوذي ∈  
١١    إدغام الالم يف الالم:املطوعي    

١٣    القاف الضم كرسةإشامم: الشنبوذي  ∈  
١٣    إدغام الالم يف الالم:املطوعي    

١٦    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    

١٩       إدغام بال غنة:املطوعي       
١٩     إدغام بال غنة:املطوعي     

١٩      إدغام بال غنة:املطوعي      

٢٠   ةفتح اخلاء وكرس الطاء مشدد:املطوعي    
٢٠    واأللفالضادفتحة مالة إ: املطوعي  ∂  

٢٠      ضم اهلاء     
٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٠       إدغام الباء يف الباء : املطوعي       

٢٢    إدغام الالم يف الالم:املطوعي    

٢٢         إدغام بال غنة:املطوعي         

٢٢       إدغام بال غنة:املطوعي        

٢٢      إدغام بال غنة:املطوعي      

٢٥          إدغام بال غنة:املطوعي         

٢٥        إدغام بال غنة:ياملطوع        



 

 ٥٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٦     إدغام بال غنة:املطوعي      

٢٦    إدغام بال غنة:املطوعي      

٢٦      إدغام بال غنة:املطوعي    

٢٧    إدغام بال غنة:املطوعي     

٢٨    فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي     

٢٩     إمالة فتحة الواو واأللف    

٢٩    إمالة فتحة الواو واأللف    

٢٩      إدغام بال غنة:املطوعي      

٣٠      ام بال غنةإدغ:املطوعي       

٣٠     إدغام النون يف النون :املطوعي       

٣٠      إدغام امليم يف امليم :املطوعي      
٣٣    إدغام امليم يف امليم:املطوعي     

٣٤      
   

 ًوصالضم التاء  :ذيالشنبو      
   

٣٤   إمالة فتحة الباء واأللف Š  
٣٦     ألف بعد الزاي وختفيف الالم    

٣٦        إدغام بال غنة:املطوعي       

٣٦      نةإدغام بال غ:املطوعي       

٣٧    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   

٣٧   إدغام امليم يف امليم:املطوعي   



 

 ٥٨ األعمش اإلمامة ءراق

٣٧      إدغام اهلاء يف اهلاء :املطوعي      

٣٨  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٣٨     ء ضم اهلا     

٤٠    
تسهيل اهلمزة مع التوسط وهو :املطوعي

∴   اً ووقفًالقرص وصال وأاملقدم     

٤١     إدغام بال غنة:املطوعي    

٤٧    
تسهيل اهلمزة مع التوسط وهو :املطوعي

∴   اً ووقفًالقرص وصال وأاملقدم     

٤٨      إدغام بال غنة:املطوعي     

٤٨      إدغام بال غنة:املطوعي    

٤٨     إدغام بال غنة:املطوعي     

٤٩ 
    

      
 إدغام النون يف النون:املطوعي    

      
٥١  إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥١       إدغام الذال يف التاء     

٥٣  اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  7  

٥٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥٤      إدغام اهلاء يف اهلاء :املطوعي      

٥٥   إمالة فتحة السني واأللف 7   

٥٥    واأللفراءإمالة فتحة ال: اًوقف  ≤   

٥٧      إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ٥٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٥٨       إدغام بال غنة:املطوعي       
٥٨      م بال غنةإدغا:املطوعي     
٥٩   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٥٩    إدغام الالم يف الالم:املطوعي   

٥٩      كرس السني      
٦٠     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    

٦٠   األلفإمالة فتحة السني و 7  

٦٠     كرس الشني :املطوعي     

٦٠    كرس التاء:املطوعي     

٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7   

٦١       إدغام بال غنة:املطوعي        

٦١    إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 

٦١    فتح الراء بدل التنوين   

٦١       اً ووقفًضم اهلاء وصال      
٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٦٢     ضم اهلاء    

٦٣         
  إدغام بال غنة:املطوعي

 مهاديشدوتلذال والكاف وفتح ا        

٦٧   إمالة فتحة السني واأللف 7    

٦٧      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و: املطوعي      



 

 ٦٠ األعمش اإلمامة ءراق

٦٨     إدغام بال غنة:املطوعي     

٧٠    بالياء وتشديد الشني وضم اهلاء : املطوعي    

٧٠   إمالة فتحة الشني واأللف ©  
٧٣    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٧٤       إدغام بال غنة:املطوعي        

٧٤   
 تشديد امليم يف الثالث: املطوعي

ًالتخفيف وجها ثانيا الثاين والثالث يف لهو ً   

٧٤    ضم الباء: املطوعي    

٧٥     إدغام بال غنة:املطوعي      

٧٥   كرس الالم وحذف األلف: املطوعي   

٧٧     إدغام امليم يف امليم:املطوعي     
٧٩      يف الباءإدغام الباء:املطوعي       

٨٠      إدغام الذال يف التاء     

٨٠     إدغام بال غنة:املطوعي     

٨١    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٨١         إدغام بال غنة:املطوعي      

٨٣      تسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي 
∴    إدغام الالم يف الالمو     

٨٣      بالياء بدل التاء     
٨٣       إدغام بال غنة:املطوعي       

٨٣        إمالة فتحة الباء واأللف Š    



 

 ٦١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٨٣     إمالة فتحة امليم واأللف ∧     

٨٣    فتح احلاء والسني     
٨٥     ضم اهلاء    

٨٥     
    

  بال غنة إدغام: املطوعي   
    

٨٥    
لف، أسكان السني دون إفتح اهلمزة و

≥  واأللفراء الةوإمالة فتح   

٨٥    
فتح التاء وإسكان الفاء وحذف :الشنبوذي

 األلف     

٨٥      إدغام بال غنة: املطوعي      
٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٧   اًلة فتحة السني واأللف وقفإما  7  

٨٧     إسكان السني: املطوعي     

٨٧     اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5  
٨٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨٧     إمالة فتحة الواو واأللف    

٨٩     املوضعنييف (جليم واأللفإمالة فتحة ا (    –  
٩٠      إدغام بال غنة:املطوعي        

٩٠      إدغام بال غنة: املطوعي      

٩٠    إدغام بال غنة: املطوعي     



 

 ٦٢ األعمش اإلمامة ءراق

٩٠    
    

 إدغام بال غنة: املطوعي   
    

٩١   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٩١    إدغام الالم يف الالم: املطوعي   

٩٢        ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       –   
٩٢   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٩٢      إدغام الذال يف التاء     

٩٣         إدغام بال غنة: املطوعي       

٩٣     كرس اهلاءاً، وقف ضم اهلاء ًوصال     

٩٥         إدغام بال غنة: املطوعي        

٩٦    إدغام بال غنة: املطوعي     

٩٦       إدغام بال غنة: املطوعي       

٩٦     إدغام بال غنة: املطوعي      

٩٧    ثم ياءمهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء      

٩٧    
   

 اًة فتحة الدال واأللف وقفإمال
 إمالة فتحة الراء واأللف

Ÿ  
⁄   

٩٨      ثم ياءمهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء      

٩٨      تصلامل دمع املياء ثم مهزة مكسورة        

٩٩       إدغام بال غنة: املطوعي       
١٠١     إمالة فتحة اجليم واأللف    –  



 

 ٦٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٠٢   
   

إسكان النون األوىل خمففة وكرسها اللتقاء 
 الساكنني ثم ضم النون الثانية

   
   

١٠٢    إمالة فتحة الضاد واأللف: املطوعي  ∝   
١٠٢    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٠٢       إدغام بال غنة: املطوعي      

١٠٥    م بال غنةإدغا: املطوعي      
١٠٥ 

 ١٠٦و      إدغام امليم يف امليم       

١٠٧       فيهامإدغام بال غنة: وعياملط        

١٠٨   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠٨      إدغام بال غنة: املطوعي     
١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     
١١١     إدغام بال غنة: املطوعي     

١١١  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9   

١١٢      ضم اهلاء     
١١٣     املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف( ≤   

١١٣      إسكان امليم وإخفاؤها وصال ً: الشنبوذي       

١١٤     إدغام امليم يف امليم:املطوعي     

١١٤      إدغام بال غنة :املطوعي      



 

 ٦٤ األعمش اإلمامة ءراق

١١٤    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  

١١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١٤      إدغام بال غنة: وعياملط     

١١٧   إمالة فتحة الضاد واأللف Ó   
١١٧      إدغام الالم يف الالم:املطوعي      

١١٨       إدغام بال غنة: املطوعي     

١١٩     
  

 غنة فيهامإدغام بال : املطوعي     
  

١٢٠    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٢٠  إمالة فتحة الدال واأللف: اًوقف Ÿ  

١٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء:املطوعي    

١٢٠   الة فتحة الدال واأللفإم Ÿ  

١٢٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٢٠       إدغام امليم يف امليم:املطوعي      

١٢١     إدغام بال غنة: املطوعي      

١٢٢    القرصتسهيل اهلمزة مع التوسط و:املطوعي  ∴     
١٢٣      إدغام بال غنة: املطوعي     

١٢٣     إدغام بال غنة: املطوعي     

١٢٣      إدغام بال غنة: املطوعي    



 

 ٦٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٢٤    إمالة فتحة الالم واأللف ∏  

١٢٤     كرس الذال: املطوعي     

١٢٤    إدغام الالم يف الالم:املطوعي     
١٢٤     فتح الياء: الشنبوذي      

١٢٥      إدغام الذال يف اجليم:املطوعي       

١٢٥     لتاءلكرس تنويت باجلمع و:املطوعي   
١٢٥       إدغام بال غنة: املطوعي        

١٢٥       
   

  إدغام امليم يف امليم :ً املطوعي وصال
 إدغام بال غنة و

      
   

١٢٥    إمالة فتحة الالم واأللف : اًوقف  ∏ 

١٢٥     إسكان الياء     

١٢٦     إدغام بال غنة: املطوعي      
١٢٦      إسكان امليم وختفيف التاء:املطوعي      
١٢٦      مهزة وصل وفتح الراء:املطوعي       

١٢٨    كرس الذال: املطوعي    

١٢٩     ضم اهلاء      
١٣٠       إدغام بال غنة: املطوعي     

١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣١     إدغام الالم يف الالم:املطوعي    

١٣٢   إمالة فتحة الصاد واأللف ″  



 

 ٦٦ األعمش اإلمامة ءراق

١٣٢    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  

١٣٣     إدغام الالم يف الالم:املطوعي     

١٣٣        
   

 إدغام بال غنة فيهام: املطوعي      
   

١٣٥  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٣٥      إدغام بال غنة :املطوعي      

١٣٦    إمالة فتحة السني واأللف فيهام 7 5 

١٣٨        إدغام بال غنة:املطوعي      

١٣٩        ملد مع ا إدغام النون يف النون:املطوعي       
١٤٠     إدغام امليم يف امليم :املطوعي     

١٤٠  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٢   إمالة فتحة الالم واأللف √  

١٤٢      ًضم اهلاء وصال       

١٤٢     إدغام بال غنة:املطوعي     

١٤٢   
  إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

 بالسني بدل الصاد: الشنبوذي
 ;  

 

١٤٣      إدغام بال غنة:املطوعي      

١٤٣       إدغام بال غنة:املطوعي       
١٤٣      إدغام امليم يف امليم:املطوعي     
١٤٣    إدغام بال غنة:املطوعي    



 

 ٦٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٤٣    إدغام بال غنة:املطوعي    

١٤٣  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

١٤٣      حذف الواو:املطوعي     

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٤      إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂  

١٤٤   بالتاء بدل الياء     

١٤٥      إدغام الباء يف الباء:املطوعي      

١٤٥       إدغام بال غنة:املطوعي       

١٤٥   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٤٨       إدغام بال غنة:املطوعي        

١٥٠    مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء    

١٥٤     إدغام بال غنة: املطوعي     

١٥٤        إدغام بال غنة:ملطوعيا         
١٥٧      ضم اهلاء     

١٥٧     
    

 إدغام بال غنة: املطوعي    
     

١٥٨       إدغام بال غنة: املطوعي      

١٥٨    العني بالياء وتشديد الطاء وإسكان     

١٥٩   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٦٠      ضم اهلاء     



 

 ٦٨ األعمش اإلمامة ءراق

١٦١      ضم اهلاء     
١٦٣      إدغام بال غنة: املطوعي      

١٦٤      إدغام بال غنة: املطوعي      

١٦٤    ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ  
١٦٤       إدغام بال غنة: املطوعي       

١٦٥      إدغام بال غنة: املطوعي     

١٦٥       ةإدغام بال غن: املطوعي      

١٦٥    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   

١٦٥       إدغام بال غنة: املطوعي       

١٦٦        ًضم اهلاء وصال       

١٦٧      ًضم اهلاء وصال      

١٦٧      ضم اهلاء     
١٦٨      إدغام بال غنة: املطوعي     

١٦٨      إسكان الطاء      
١٧٠   إشامم القاف الضم : الشنبوذي ∈  
١٧٠    إدغام الالم يف الالم:املطوعي   

١٧٠      نةإدغام بال غ: املطوعي     

١٧١       إدغام بال غنة: املطوعي       
١٧٣      ضم النون :الشنبوذي      

١٧٣     إدغام بال غنة: املطوعي     



 

 ٦٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٧٥     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ     

١٧٥     
      

 إدغام الباء يف الباء:املطوعي    
      

١٧٦    
     

 إدغام الباء يف الباء:املطوعي   
    

١٧٧      ضم الراء: الشنبوذي      

١٧٧   املوضعني (اًقفإمالة التاء واأللف و( �  

١٧٧        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

١٧٧        إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

١٧٨       إمالة فتحة  الالم واأللف : اًوقف 9  
١٧٨    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٧٩      إدغام بال غنة: املطوعي     

١٨٢    إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٨٢    فتح الواو وتشديد الصاد     

١٨٤     
    

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

   
   

١٨٤   
يم والسني وألف بعدها فتح امل :املطوعي

  وفتح النون  

١٨٤      
 بالياء وتشديد الطاء وإسكان العني 

 إدغام بال غنة:واملطوعي    

١٨٥     إدغام الراء يف الراء:املطوعي     



 

 ٧٠ األعمش اإلمامة ءراق

١٨٥  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

١٨٥   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٨٥   إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ 

١٨٧      باإلفراد - حذف األلف إسكان السني و-      
١٨٩       يف املوضعني ( كرس الباء(      
١٨٩      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

١٩١    
    

 إدغام الثاء يف الثاء:املطوعي  
   

١٩١      
فتح التاء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 وضم التاء الثانية      

١٩١      
فتح الياء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 تاء الثانيةوضم ال         

١٩١    دون ألف بني القاف والتاء    

١٩٣       إدغام بال غنة: املطوعي       

١٩٤       املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف ( Ÿ   

١٩٦   اً وقفإمالة فتحة  الذال واأللف ′ 

١٩٧      إدغام بال غنة: املطوعي      

١٩٧   إمالة فتحة الواو واأللف    

١٩٨  إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  

٢٠٠   الكاف يف الكافإدغام: املطوعي   
٢٠٠    إدغام بال غنة: املطوعي    



 

 ٧١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٠٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠١    إدغام بال غنة: املطوعي    

٢٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠١      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٠١        إدغام بال غنة: املطوعي        

٢٠٣      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

٢٠٤      إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠٥    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٠٥    إمالة فتحة العني واأللف  ⊕ 

٢٠٦  إشامم القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٢٠٦   إدغام الالم يف الالم: املطوعي    
٢٠٧       إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٠٧    حذف الواو :املطوعي     

٢٠٨       إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٠٨     مع القلقلة (إسكان الطاء(     
٢٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢١٠        إدغام بال غنة: املطوعي        

٢١٠      كرس التاء : املطوعي      
٢١٠    فتح التاء وكرس اجليم: املطوعي    



 

 ٧٢ األعمش اإلمامة ءراق

٢١١    القرص تسهيل اهلمزة مع التوسط و:املطوعي ∴     

٢١١     
      

  فيهامإدغام بال غنة: املطوعي    
      

٢١١   اجليم واأللفإمالة فتحة   –  
٢١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٢      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢١٣       إدغام بال غنة: املطوعي      

٢١٣    
     

 إدغام الباء يف الباء: املطوعي   
    

٢١٣     إسكان امليم مع اإلخفاء:الشنبوذي     

٢١٣      إدغام الفاء يف الفاء:املطوعي     

٢١٣    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٢١٣   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   

٢١٣     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢١٣   
  إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

 بالسني بدل الصاد: الشنبوذي
 ;  

 
٢١٤     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢١٥        إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

٢١٦      املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف( 5   

٢١٦      املوضعني(إدغام بال غنة : املطوعي(      



 

 ٧٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢١٧     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢١٧        إدغام بال غنة: املطوعي       

٢١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٩    بالثاء بدل الباء   
٢٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٢٠      إمالة فتحة امليم واأللف  ∧    
٢٢٠      إدغام بال غنة:املطوعي       

٢٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٢١        إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٢١      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٢١       ضم التاء:املطوعي        
٢٢٢   اً وقفإمالة فتحة  الذال واأللف ′ 

٢٢٢         مهاتشديدوفتح الطاء واهلاء       

٢٢٢ 
 ٢٢٣و

       
     

 إدغام النون يف النون:املطوعي      
     

٢٢٣   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 

٢٢٥       م بال غنةإدغا:املطوعي        

٢٢٨      إدغام بال غنة: املطوعي    

٢٢٨     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٢٨        إدغام بال غنة: املطوعي         



 

 ٧٤ األعمش اإلمامة ءراق

٢٢٨        بال غنةإدغام: املطوعي         

٢٢٩       إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٢٩    ضم الياء    

٢٢٩      ضم اهلاء: الشنبوذي      
٢٢٩     إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٣٠      ضم اهلاء: وذيالشنب      
٢٣٠        إدغام بال غنة: املطوعي        

٢٣٠      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٣٠      بالنون بدل الياء: املطوعي     

٢٣٠      إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٣١       إدغام بال غنة: املطوعي         
٢٣١      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٣١      إدغام الدال يف الظاء      

٢٣١       
 إدغام اهلاء يف اهلاء :املطوعي

 دال الواو مهزةإبو إسكان الزايو     

٢٣٢      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٣٢   إمالة فتحة  الكاف واأللف    

٢٣٣      ضم اهلاء:الشنبوذي      
٢٣٣      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٣٤        إدغام بال غنة: املطوعي        



 

 ٧٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٣٤        إدغام بال غنة: املطوعي        

٢٣٥        إدغام بال غنة: املطوعي         

٢٣٥       إدغام احلاء يف احلاء:املطوعي      

٢٣٥      إدغام امليم يف امليم:املطوعي      

٢٣٦    ضم التاء وألف بعد امليم مع الـمد الالزم     

٢٣٦ 
   

   
 إدغام بال غنة: املطوعي    

   

٢٣٧    ع املد الالزمم ضم التاء وألف بعد امليم     

٢٣٧      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٣٧       إمالة فتحة الواو واأللف      

٢٣٨      إمالة فتحة الطاء واأللف ≠    

٢٤٠     تنوين ضم  :املطوعي       

٢٤٠        إدغام بال غنة: املطوعي        

٢٤٣      إدغام الالم يف الالم:املطوعي      
٢٤٥      الثانيةضم الفاء: املطوعي       

٢٤٥        إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٤٦    القرص تسهيل اهلمزة مع التوسط و:طوعيامل ∴     
٢٤٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٢٤٦     ضم اهلاء      
٢٤٧      إدغام الالم يف الالم:املطوعي     



 

 ٧٦ األعمش اإلمامة ءراق

٢٤٧     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٢٤٧      إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

٢٤٧    إمالة فتحة الزاي واأللف   ƒ  

٢٤٧      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٤٨     إدغام الالم يف الالم: املطوعي     

٢٤٨       نةإدغام بال غ: املطوعي       

٢٤٨  إمالة فتحة السني واأللف 7  

٢٤٩      

   

 إدغام اهلاء يف اهلاء :املطوعي
 إدغام الواو يف الواوو

    
     

٢٤٩      فتح الغني: الشنبوذي     
٢٥٠       بال غنةإدغام: املطوعي        

٢٥١     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٥٣    إسكان السني:املطوعي    

٢٥٣       إدغام بال غنة: املطوعي        

٢٥٣  اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 

٢٥٣    املوضعني  ( إمالة فتحة الشني واأللف( © 

٢٥٤      
  

 إدغام بال غنة: املطوعي
 ثم إدغام الياء يف الياء

     
   

٢٥٤     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٥٤    
      

 إدغام بال غنة: املطوعي   
      



 

 ٧٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٥٥      فتح الياء بعدها ألف: املطوعي    

٢٥٥       إدغام العني يف العني:املطوعي       
٢٥٥      إدغام امليم يف امليم:املطوعي      

٢٥٥     إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٥٥   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٥٦    إدغام بال غنة: املطوعي    

٢٥٦      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٥٨   إمالة فتحة التاء واأللف � 

٢٥٨  ًحتذف وصال (إسكان الياء:املطوعي(   

٢٥٩     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٥٩      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٢٥٩  ،    ،
    

،   ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء    
   

٢٥٩    حذف اهلاء:ًوصال) (كحفص:اً، وقف      

٢٥٩     وإسكان امليم ، ًمهزة وصل تكرس ابتداء    
٢٦٠   كرس القاف ثم ياء:املطوعي   

٢٦٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٦٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9   

٢٦٠   الراءكرس الصاد وترقيق   
٢٦٠         إدغام بال غنة: املطوعي       



 

 ٧٨ األعمش اإلمامة ءراق

٢٦١         إدغام التاء يف السني         

٢٦١      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٦١     إدغام بال غنة: املطوعي      
٢٦٢     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٦٢     اًإمالة فتحة الذال واأللف وقف  ′  

٢٦٢    ضم اهلاء   

٢٦٣         إدغام بال غنة: املطوعي         

٢٦٣         م بال غنةإدغا: املطوعي         

٢٦٣      
 إدغام بال غنة: املطوعي

 اًإمالة فتحة الذال واأللف وقف: األعمش
     
′  

٢٦٤  إمالة فتحة الذال واأللف ′ 

٢٦٥      
 ضم الراء:الشنبوذي
 كرس الراء: املطوعي

     
   

٢٦٥      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٦٦      إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٦٦   كرس الذال:املطوعي    

٢٦٨       إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٦٩      إدغام بال غنة: وعياملط      
٢٦٩     إدغام بال غنة: املطوعي    

٢٦٩      إدغام بال غنة: املطوعي      



 

 ٧٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٧١     فتح النون     

٢٧١     
  بدل الياء  وسكون الراءنونبال :الشنبوذي

 كحفص . ١:وجهان: املطوعي
 وسكون الراءفتح الفاء .٢                  

    
    

٢٧٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٢٧٢      إدغام بال غنة: املطوعي      
٢٧٢     إدغام بال غنة: املطوعي     

٢٧٣       بكرس السني :بوذيالشن       

٢٧٣      إمالة فتحة امليم واأللف ∧   

٢٧٣         إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٧٤       إدغام بال غنة: املطوعي       

٢٧٤       ضم اهلاء     
٢٧٥             مواضع ٣( إمالة فتحة الباء واأللف (          Š   

٢٧٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٢٧٥     اء واأللفإمالة فتحة اهل    
٢٧٦             إمالة فتحة الباء واأللف          Š   

٢٧٧      ضم اهلاء     
٢٧٨             إمالة فتحة الباء واأللف          Š   

٢٧٩    فتح اهلمزة وألف بعدها وكرس الذال     

٢٨٠         إدغام بال غنة: املطوعي         
٢٨٠      لصادبتشديد ا     



 

 ٨٠ األعمش اإلمامة ءراق

٢٨١    فتح التاء وكرس اجليم :املطوعي    

٢٨١      إمالة فتحة الفاء واأللف   :   

٢٨٢     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٢٨٢      إدغام بال غنة: املطوعي      

٢٨٢     غام بال غنةإد:املطوعي     

٢٨٢       إدغام بال غنة:املطوعي       

٢٨٢     كرس اهلمزة      
٢٨٢         املوضعني(إمالة فتحة الدال واأللف(  Ÿ    

٢٨٢      ضم الراء      
٢٨٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٢٨٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢     إدغام بال غنة:املطوعي     

٢٨٢      إدغام بال غنة:املطوعي      

٢٨٣       إدغام بال غنة:املطوعي       

٢٨٣       إدغام بال غنة:املطوعي       

٢٨٤       إسكان الراء مع اإلظهار      

٢٨٤       إدغام بال غنة:املطوعي       

٢٨٤      سكان الباء وإدغامها يف امليم بغنةإ       



 

 ٨١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٢٨٤     إدغام بال غنة:املطوعي     

٢٨٥                  كرس الكاف وفتح التاء وبعدها ألف      

٢٨٦      إمالة فتحة الالم واأللف  √   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٢     فتح الياء بعدها ألف: املطوعي      

٣    ختفيف الزاي: املطوعي    

٣    ضم الباء: املطوعي    
٣       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     

٤  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٥    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
١٢      بالياء بدل التاء       
١٢     بالياء بدل التاء      
١٣     إمالة فتحة الراءواأللف ≤   
١٤      األلفو لياء فتحة اإمالة ∼    

١٩    فتح اهلمزة: الشنبوذي    
١٩     األلفو  فتحة اجليمإمالة  –  
٢٠     إسكان الياء     
٢٢       األلففتحة الياء وإمالة ∼    

٢٣      األلففتحة الالم وإمالة √   



 

 ٨٢ األعمش اإلمامة ءراق

٢٨    األلف فتحة القاف وة إمال ⊆   
٣٠     حذف الواو: املطوعي     
٣٣    واأللفاءالف  فتحةإمالة  ⊃   
٣٤    كرس الذال : املطوعي   
٣٦     إمالة فتحة الثاء واأللف  \   
٣٦     إمالة فتحة الثاءواأللف \   
٣٦       كرس الذال: املطوعي       
٣٧      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٣٨    كرس الذال: املطوعي   

٣٩       ألف ممالة بعد الدال بدل التاء     
٣٩    كرسة اهلمزة     

٣٩    ياء وإسكان الباء وضم الشني خمففةفتح ال     

٣٩     إمالة فتحة  الياء واأللف ∼   
٤٠      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٤٠         ًحذفها وصال (إسكان الياء: املطوعي(        
٤١     فتح امليم:املطوعي     
٤٢      واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃    
٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃    

٤٤    املوضعني ( ضم اهلاء : املطوعي(     
٤٥     فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     



 

 ٨٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

٤٥    اًحة السني واأللف وقفإمالة فت 5  
٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤٧      واأللفإمالة فتحة الضاد Ó   
٤٨      بالنون بدل الياء      
٤٨       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٤٩    القرص تسهيل اهلمزة مع التوسط و:املطوعي ∴     
٤٩      إدغام الدال يف اجليم       
٤٩      إمالة فتحة التاء واأللف �   

٤٩     كرس الباء      
٥٠       ة الراء واأللفإمالة فتح  ⁄    

٥١    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ; 

 
٥٢    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٥٥   إمالة فتحة السني واأللف 5 

٥٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٧    اً نون األوىلإبدال الياء      
٥٩    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٨٤ األعمش اإلمامة ءراق

٦٥     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٦٨  اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف √ 

٧٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٣  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٧٣       إمالة فتحة التاء واأللفو كرس اهلمزة   �   
٧٥       يف املوضعني(إسكان اهلاء(     
٧٥    دالكرس ال:املطوعي    
٧٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٧٦  إمالة فتحة الفاء واأللف :  

٧٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٧٧     ضم اهلاء :املطوعي     
٧٨      كرس السني:الشنبوذي       
٨١   كرس الالم   
٨١     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨١      إدغام الذال يف التاء     
٨٢    إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٨٣     بالتاء بدل الياء     

٨٣    
 بالتاء بدل الياء: الشنبوذي

 اجليماملفتوحة وكرس بالتاء : املطوعي
    

    



 

 ٨٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7   
٨٤  إمالة فتحة السني واأللف  5  

٨٦     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨٧      ضم اهلاء     

٩١         
  ضم الواو:املطوعي

 إمالة فتحة الدال واأللف:عمشاأل   Ÿ    

٩٣    
   

 ويف املد وجهانتسهيل اهلمزة :املطوعي
 القرص  التوسط أو

∴    
∴     

٩٣     فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄   

٩٣      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄     
٩٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٩٦   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

١٠١      إمالة فتحة الالم واأللف  9   

١٠١    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
١٠٥     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠٩    فتح التاء وكرس اجليم: املطوعي    

١١١     كرس الضاد:املطوعي       

١١١    اًإمالة فتحة الذال واأللف وقف ′   

١١٢      املوضعني(ضم اهلاء(     



 

 ٨٦ األعمش اإلمامة ءراق

١١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٢٠    بدل الياء املكسورة بالتاء :املطوعي    
١٢٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٢٥       فتح الواو      

١٢٦     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٢٨      اهلاء ضم     
١٣٠             إمالة فتحة الباء واأللف Š   

١٣٨   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

١٤٠      املوضعني ( ضم القاف(     

١٤٤    إسكان السني:املطوعي    

١٤٤    كرس الضاد: املطوعي     

١٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٤٥       املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء(     

١٤٥       
  دون صلة اهلاءإسكان:األعمش
  )املوضعني  ( بالياء: املطوعي

     

     

١٤٥     نونبدل الاء يبال:املطوعي      
١٤٦        ) (بدل الالم          

١٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٤٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٥٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   



 

 ٨٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٥١     إمالة فتحة الواو واأللف     

١٥١   اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف  

١٥٢    
    

 إدغام الدال يف الصاد   
   

١٥٢      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٥٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٥٣       واأللففتحة الراء إمالة   ≤   

١٥٤    
 بالتاء بدل الياء 

 وإمالة فتحة الشني واأللف ́  

١٥٤     كرس الباء      

١٥٤      ضم اهلاء     
١٥٥     اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   

١٥٦     اًواأللف وقففتحة الزاي إمالة   ∞ 

١٥٦   بالياء بدل التاء    

١٥٧    كرس امليم    

١٥٧      بالتاء بدل الياء      

١٥٨     كرس امليم    

١٦١     ضم الياء وفتح الغني      

١٦١      إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

١٦٢      إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ٨٨ األعمش اإلمامة ءراق

١٦٤      ضم اهلاء     
١٦٥      إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

١٦٦     اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   

١٦٧    م القاف الضمإشام: الشنبوذي ∈   
١٦٩     كرس السني: الشنبوذي    
١٧٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٧٠      ضم اهلاء     
١٧٢       ضم القاف        

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم    

١٧٣   إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  

١٧٦   كرس الضاد: املطوعي   

١٧٧   كرس الضاد: املطوعي   

١٧٨     
 بالتاء بدل الياء: املطوعي

 كرس السني: الشنبوذي
   

  

١٧٩   
وكرس الياء ضم الياء األوىل وفتح امليم 
 الثانية وتشديدها    

١٨٠     
 بالتاء بدل الياء: املطوعي

 كرس السني:  الشنبوذي
   

  

١٨٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٨٠     بكرس التاء :املطوعي    



 

 ٨٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٨١      السنيإدغام الدال يف      

١٨١    
 بالياء بدل النون:املطوعي

 بياء مضمومة وفتح التاء:الشنبوذي
    
   

١٨١     ضم الالم:الشنبوذي    

١٨١    بالياء بدل النون    

١٨٣     جليمة اإمالإدغام الدال يف اجليم و    –  
١٨٣     ١٨٤ إسكان السني ومثلها :املطوعي     
١٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٨٥    تنوين ضم أو كحفص:املطوعي وجهان     

١٨٥   فتح التاء: املطوعي     

١٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٨٦    اًإمالة فتحة الذال واأللف وقف ′   

١٨٨    كرس السني:الشنبوذي    
١٨٨   ضم اهلمزة بعدها واو وضم التاء :املطوعي    
١٨٨      كرس السني:الشنبوذي      
١٩٣      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   

١٩٥   إمالة فتحة الثاء واأللف \ 

١٩٥         بالتقديم والتأخري:املطوعي         

١٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف      

١٩٨   إسكان الزاي: املطوعي    



 

 ٩٠ األعمش اإلمامة ءراق

١٩٨    فتحة الراء واأللف إمالة  ≤   

١٩٩    ضم اهلاء :املطوعي    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      كرس امليم:املطوعي      
٢      حة امليم واأللف إمالة فت  ∧    
٣       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧    
٣   واأللفطاءإمالة فتحة ال  ≡  
٣      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   

٣      تنوين ضم:الشنبوذي       
٣    إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٦       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧    
٦      املوضعني  ( ضم اهلاء:املطوعي(      
٦     ضم اهلاء     
٦      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃    

٨      إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٨       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   

٩    كرس الذال: املطوعي   



 

 ٩١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٩     
  واأللفعنيإمالة فتحة  ال.١:وجهان

 وحذف األلف ومهزة مع املدضم الضاد .٢
 ⊕  

    
٩    إمالة فتحة  اخلاء واأللف �  
٩     ضم اهلاء     
١٠       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧    
١١      املوضعني( كرس اهلمزة(     
١٢    فتح الواو وتشديد الراء مكسورة: املطوعي    

١٢   وياء مديه دون إمالة الصاد كرس    

١٥     الباء كرس    

١٥    إمالة فتحة  الفاء واأللف ⊇    

١٧     ضم اهلاء     
١٩     ضم الكاف     

١٩     إمالة فتحة  السني واأللف 5   

٢٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٢١   إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  

٢٢     إدغام الدال يف السني    

٢٣     إدغام الدال يف السني    

٢٥    فتح اهلمزة والصاد    

٢٩      
ضم التاء وفتح القاف وتشديد : املطوعي

  وكرسهاالتاء الثانية   



 

 ٩٢ األعمش اإلمامة ءراق

٣٠   فتح النون:املطوعي    

٣١    بالياء بدل النون:املطوعي     

٣١     بالياء بدل النون:املطوعي     

٣٣    تشديد القاف:املطوعي     

٣٤      
حذف األلف إسكان الضاد و:املطوعي

 تح اجليموف   

٣٦         املوضعني ( إمالة فتحة الباء واأللف ( Š    

٣٦       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   

٣٦    فتح اجليم وإسكان النون:املطوعي     

٣٧      فتح الباء واخلاء       

٣٧      واأللفإمالة فتحة  التاء �   

٣٩     ضم اهلاء     
٤٠     ضم تنوين : الشنبوذي     
٤٢      واأللففتح التاء وإمالة فتحة الواو     

٤٢       ًضم اهلاء وصال      

٤٣    
 واأللفإمالة فتحة الراء :شعماأل

 وحذف األلف إسكان الكاف:املطوعي
≤  

≤   

٤٣      واأللفإمالة فتحة الضاد ∂   

٤٣   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٤٣       األلفحذف      

٤٥         املوضعني(إمالة فتحة  الفاء واأللف(  ⊃    



 

 ٩٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

٤٨     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٤٩ 
 ٥٠و       ًوصالنون التنوين ضم :الشنبوذي      

٥٠      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٥١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٤     واأللفاء إمالة فتحة  الت �   

٥٥      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٥٦        إدغام التاء يف اجليم       

٥٨    فتح النون     

٦١   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٦٢     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٦٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٦٦     ضم اهلاء     
٦٦      وصال النونضم:الشنبوذي ً      

٦٦      وصال الواوضم:الشنبوذي ً     

٦٨    
 إشامم الصاد صوت الزاي: املطوعي

 بالسني بدل الصاد: لشنبوذيا
 ;  
  

٦٩     ضم اهلاء     

٧٠      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٧٣    ًياء التاء الدبإ:املطوعي    



 

 ٩٤ األعمش اإلمامة ءراق

٧٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٤         الباء يف الفاءإدغام       

٧٤     ياء بدل النونبال: الشنبوذي    

٧٧   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٧٧          ضم اهلاء        

٧٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٧     الة فتحة القاف واأللفإم ⊆    
٧٧       بالياء بدل التاء      

٧٩      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٨٠     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٨٠     ضم اهلاء     
٨١        الطاء يف هاإدغامإسكان التاء و        
٨١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٨٣    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٨٤    اًإمالة فتحة  السني واأللف وقف 5  
٨٧      الصاد صوت الزاي إشامم ;   

٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٩٠   
    

 إدغام التاء يف الصاد  
    

٩٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ٩٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٩٠     ضم اهلاء     
٩١     ضم اهلاء     
٩٢    املوضعني اهلمزة بعد األلف مع املد:املطوعي   

٩٤       
ثاء بدل الباء وباء مشددة بدل الياء ثم تاء 

 )املوضعني (بدل النون        

٩٤     إمالة فتحة  القاف واأللف ⊆   

٩٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩٥      إمالة فتحة  النون واأللف ⇒    

٩٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇   

٩٧     إمالة فتحة الواو واأللف      

٩٩    اًإمالة فتحة  السني واأللف وقف 5  
١٠٢    واأللف إمالة فتحة الراء ≤  

١٠٢    اًإمالة فتحة الذال واأللف وقف ′   

١٠٢       واأللفضاد إمالة فتحة ال ∂    

١٠٥     واأللف إمالة فتحة الراء  ⁄  
١٠٨     واأللفإمالة فتحة الضاد ∂   

١٠٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٩     ضم اهلاء     
١١٤   إمالة فتحة الواو واأللف   

١١٤     بالياء بدل النون : الشنبوذي    



 

 ٩٦ األعمش اإلمامة ءراق

١١٥       إمالة فتحة  الدال واأللف  Ÿ    

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٥     إمالة فتحة  الالم واأللف √   

١١٥      
 إسكان اهلاء:الشنبوذي

 اءإسكان اهلفتح النون و :املطوعي
    

    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢٠   إسكان الدال   

١٢١     إمالة فتحة الواو واأللف      

١٢٢      الصاد صوت الزاي إشامم ;   

١٢٤      إمالة فتحة الثاء واأللف  \   
١٢٧      واأللفإمالة فتحة الالم 9  

١٢٧     اًواأللف وقفإمالة فتحة امليم ∧  

١٢٧      واأللفإمالة فتحة امليم ∧    

١٢٨   واأللفإمالة فتحة اخلاء � 

١٢٨       ضم اهلاء : الشنبوذي      
١٣٢      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٣٤        املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

١٣٥       واأللفإمالة فتحة الالم  √   

١٣٥     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٣٥     نةضم الالم وبعدها واو واحدة ساك    



 

 ٩٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٤٠     ضم النون وكرس الزاي     

١٤٢        واأللفإمالة فتحة الالم  √    

١٥٢      بالنون بدل الياء    

١٥٣     ضم اهلاء     
١٥٣      إدغام الدال يف السني       
١٥٣     املوضعني(إمالة فتحة السني واأللف( 7  

١٥٣      إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٥٥        ًوصال ضم اهلاء          

١٥٥     الالم يف الطاء إدغام:املطوعي       

١٥٧    اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  5 

١٥٩     ضم اهلاء     
١٦٠     ضم اهلاء     
١٦١     ًضم اهلاء وصال     
١٦١    إمالة فتحة الباء واأللف Š  

١٦٢     بالياء بدل النون: املطوعي     
١٦٣   إمالة فتحة السني واأللف 5  

١٦٣     ضم الزاي    

١٦٤    املوضعني (إسكان السني:املطوعي(    

١٦٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ٩٨ األعمش اإلمامة ءراق

١٦٥    كان السنيإس:املطوعي     
١٦٥   ًإبدال اهلمزة ياء    
١٦٥    إسكان السني:املطوعي     
١٦٦      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٦٧     إدغام الدال يف الضاد     
١٧٠      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   –  
١٧١     اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  5  
١٧١      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆    

١٧١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٧٤      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   –  

١٧٥    
 إشامم الصاد صوت الزاي: املطوعي

 بالسني بدل الصاد: الشنبوذي
 ;  
  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة  الالم واأللف 9   
٢  ًوحتذف الياء وصال(حذف النون:املطوعي(    

٢       لتاء وامليم كرس ا:املطوعي       

٢      ضم الياء      

٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
٣     ًضم النون وصال: الشنبوذي     



 

 ٩٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٥   فتح الصاد :املطوعي   

٦     كرس الالم     
٦      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦       حذف األلف       
٧     مهاديشدوتفتح الذال والكاف :املطوعي      
٨      ضم الياء      

٨     إمالة فتحة  الواو واأللف     
١٢     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    
١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣    اءحذف األلف وتشديد الي    

١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٥     املوضعني(تها إمالإدغام الدال يف اجليم و(    –  

١٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
١٨      واأللف إمالة فتحة الراء ≤   

١٩     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    –  
١٩   إسكان السني:املطوعي   
١٩     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٩       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    –  



 

 ١٠٠ األعمش اإلمامة ءراق

٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٢٠   فتح الذال والكاف وتشديدمها:املطوعي    

٢٠    إدغام الذال يف اجليم:املطوعي    

٢٠    إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٢٢     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٣      ضم اهلاء:الشنبوذي      
٢٣      ٣٤ و٢٧ و ٢٦ومثلها آية ضم اهلاء     
٢٤     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٨     إسكان الياء مع املد املنفصل     
٣١    لة فتحة التاء واأللفإما:الشنبوذي �   
٣٢     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    
٣٢        ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       –  
٣٣      ٤١ ومثلها آية إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٢    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٤٣    فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄  

٤٤      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄    
٤٤   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٤٥    ضم اهلاء      
٤٥     ضم احلاء: الشنبوذي     

٤٦  اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 



 

 ١٠١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٤٦      املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف( ⁄   
٤٦   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف  Ÿ   
٤٦  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  
٤٧     الالم وفتح امليمكرس      

٤٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٤٩       ًضم النون وصال:الشنبوذي      
٥٠    احلاء والكاف فتح :املطوعي    

٥١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٥٢   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ⁄   

٥٢      إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
٥٢     اًإمالة فتحة السني واهلاء وقف 5   

٥٧    الزاي ومهز الواو إسكان:املطوعي    

٥٨     إسكان الزاي ومهز الواو :املطوعي   

٥٩   فتح القاف: املطوعي   

٦٠     
 ضم الباء وكرس التاء:املطوعي

 الباء وكرس التاءضم العني و: الشنبوذي
     
     

٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٦٢    ًضم اهلاء وصال    



 

 ١٠٢ األعمش اإلمامة ءراق

٦٣      إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٦٣      ًضم اهلاء وصال      
٦٣    ًضم اهلاء وصال    

٦٦      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄    
٦٦    ضم اهلاء :املطوعي    

٦٨      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄    
٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٦٩       ٨٠ وآية ٧١ومثلها آية ضم اهلاء      
٧٠     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    
٧٠     ضم اهلاء :املطوعي     
٧٠    إسكان السني:املطوعي    
٧٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٧٠      إمالة فتحة الواو واأللف    
٧١      ضم النون     
٧٢     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    
٧٢       إمالة فتحة الواو واأللف    
٧٥   إسكان السني:املطوعي    
٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٧٧     إدغام الدال يف الضاد      
٧٨     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    



 

 ١٠٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

٧٨     اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  5  

٨٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٨٩    ختفيف القاف   
٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٩٦   كرس الدال: املطوعي   

١٠٢       إدغام الدال يف السني        
١٠٤   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
١٠٦     إمالة فتحة الباء واأللف Š  
١٠٧     ضم التاء وكرس احلاء     
١٠٧      ضم اهلاء    

١٠٧     
شدد الواو وفتحها وكرس الالم وأسكن 

 الياء وحذف األلف وفتح النون    

١٠٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
١٠٩   إسكان السني:املطوعي   
١٠٩     كرس الغني     

١١٠    اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 

١١٠        فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄     
١١٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   



 

 ١٠٤ األعمش اإلمامة ءراق

١١٠     القرص وتسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي ∴    
١١٠      إدغام الذال يف اجليم:املطوعي      

١١٠    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
١١٢   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 

١١٣    بالتاء مكسورة: املطوعي   

١١٣      إدغام الدال يف الصاد      

١١٤   اً وقفإمالة فتحة السني واأللف  5 

١١٤   حذف الواو وإسكان النون:املطوعي   

١١٥      وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون      

١١٦   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 

١١٦    إسكان الياء مع املد املنفصل    
١١٦     كرس الغني     

١١٧     ًضم النون وصال:الشنبوذي     
١١٧       املوضعني(ضم اهلاء(      
١١٧   كرس الدال: املطوعي   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢    حة الضاد واأللفإمالة فت Ó  
٢    اًإمالة فتحة امليم واأللف وقف  ∧   



 

 ١٠٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٥     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٦      ٩ومثلها آية ضم اهلاء     

١٠        ًضم الدال وصال:الشنبوذي         
١٠    إسكان السني:وعياملط      

١٠    إمالة فتحة احلاء واأللف ™ 

١٤     فتح الياء :املطوعي     

١٦      فتح الياء وكرس الراء   
١٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٢    بالياء بدل النون:املطوعي    
٢٢    بالياء بدل النون:املطوعي   
٢٣   بالياء بدل التاء:املطوعي    

٢٣     فتح التاء الثانية:الشنبوذي     
٢٣       فتح الباء     
٢٥     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٢٧    ٣٠ ومثلها آية إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٧    ضم النون الثانية:الشنبوذي    
٢٨    كرس الراء: املطوعي    
٢٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠     الم واأللفإمالة فتحة ال 9   



 

 ١٠٦ األعمش اإلمامة ءراق

٣١     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢   ًإبدال التاء ياء    
٣٤    إسكان السني:املطوعي    

٣٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٤        ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و      –  
٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٦     اجليمفتح الياء وكرس:املطوعي      

٣٩   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٤٠       إمالة فتحة التاء واأللف   �  
٤١   إمالة فتحة الشني واأللف © 

٤٣    
 إمالة فتحة اجليم واأللف: األعمش

  الذال يف اجليمإدغام:املطوعي
  –  
   – 

٤٤     ضم اهلاء     
٤٦    إشامم الصاد صوت الزاي   <  
٤٧       إمالة فتحة التاء واأللف   �  
٤٨      ضم اهلاء     



 

 ١٠٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

٤٩     كرس السني     

٥٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٥٠    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٥٢      ضم اهلاء     
٥٣      ضم اهلاء     
٥٤     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٥٤    كرس اهلمزة :املطوعي     

٥٤     كرس اهلمزة :املطوعي    

٥٥      بالياء بدل التاء      
٥٦     إدغام الدال يف الضاد      

٥٧    
إسكان القاف وضاد مكسورة خمففة بدل 

 الصاد    

٦٠       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇   
٦٠       إمالة فتحة الضاد واأللف Ó    
٦٠     اًإمالة فتحة امليم واأللف وقف  ∧   
٦١   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦١     ألف ممالة بدل التاء  ⊇  
٦٢    كرس الراء: املطوعي    
٦٢     م واأللفإمالة فتحة الال  √   
٦٣     إمالة فتحة اجليم واأللف  •   



 

 ١٠٨ األعمش اإلمامة ءراق

٦٥        ًوصالنون التنوين ضم :الشنبوذي       
٦٨       إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٦٩      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٧٠      لة فتحة الياء واأللفإما ∼    

٧١     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٧١      ألف ممالة بدل التاء     
٧١    باإلفراد: املطوعي     
٧١     إمالة فتحة الدال واأللف :اًوقف  Ÿ   
٧١  اًدال واأللف وقفإمالة فتحة ال Ÿ  

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٤       إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

٧٦        اً ووقفًإمالة فتحة الراء واهلمزة وصال  ∫⁄      

٧٧      
 مالة الراء فقطإ :ًوصال

⁄  الراء واهلمزة  إمالة فتحة :اًوقف    

٧٨       
 مالة الراء فقطإ :ًوصال

⁄   إمالة فتحة الراء واهلمزة:اًوقف   

٧٩    إسكان الياء    
٨٤      كرس الذال:املطوعي       

٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7   

٨٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   



 

 ١٠٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٨٥    إمالة فتحة السني واأللف  5 
٨٦      الم مشددة مفتوحة وبعدها ياء ساكنة       
٨٧    كرس الذال:املطوعي     

٨٧   
 يإشامم الصاد صوت الزا:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٨٨  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٩٠  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٩٠      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٩٠     اً ، وإثباهتا وقفًحذف اهلاء وصال    

٩٠      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٩١   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٩١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٩١   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  

٩٢       إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٩٣    لف إمالة فتحة الراء واأل ⁄   
٩٣     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٩٤         إدغام الدال يف اجليم         
٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف      
٩٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٩٤   ضم النون    



 

 ١١٠ األعمش اإلمامة ءراق

٩٥   حذف األلف وفتح الالم والقاف: املطوعي   

٩٥   فتح الباء: املطوعي   

٩٥       إمالة فتحة الواو واأللف   
٩٥     إمالة فتحة النون واأللف   ⇓ 
٩٦      أو كحفص٩٥مثل آية : وجهان:املطوعي      
٩٩    ياء مفتوحة وضم الراء:املطوعي     

٩٩      تنوين ضم فيهام: املطوعي     

٩٩   ضم القاف:املطوعي     

٩٩    تنوين ضم: املطوعي   

٩٩          ًون التنوين وصالضم ن:الشنبوذي      
٩٩     ضم الثاء وامليم      
٩٩    اًإبدال اهلمزة واو      
١٠٠      إمالة فتحة  الالم واأللف 9  
١٠١      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

١٠٤    ة اجليمإمالغام الدال يف اجليم وإد   –   
١٠٥      بالياء بدل النون      
١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٧      املوضعني(ضم اهلاء(     
١٠٩     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠٩     بالتاء بدل الياء      



 

 ١١١ عمشاأل اإلمامة ءراق

١١٠ 
    

   
   

 بالتاء وفتح الالم: املطوعي
  التاءضمو
  الراءضمو

     
    

   
١١٠    ان الراءبالياء وإسك    

١١١ 
   

      
 ً وصالضم اهلاء: الشنبوذي

  اً ووقفًضم اهلاء وصال: املطوعي
   

      
١١١       إمالة فتحة التاء واأللف �    
١١١      ضم اهلاء     
١١٢   لشني واأللفإمالة فتحة ا © 
١١٣      إمالة فتحة الغني واأللف )     
١١٤     ف الزاييفخت و خمفاهالنون ناإسك   
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء  

١٢٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٢٤    لفإمالة فتحة التاء واأل �   
١٢٤    إسكان السني:املطوعي    

١٢٤      بعد الالم وكرس التاء واهلاءاًزاد ألف       

١٢٥   
 كحفص. ١: وجهان:املطوعي

   وختفيف الصادزيادة تاء بعد الياء.٢    

١٢٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:يالشنبوذ
 ;  

 



 

 ١١٢ األعمش اإلمامة ءراق

١٢٨     اًل الياء نونابدإ :الشنبوذي    
١٢٨     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٣٠    إسكان السني:املطوعي    

١٣٠       الياء واأللفإمالة فتحة ∼    

١٣١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٣٣   كرس الذال:املطوعي   

١٣٥    بالياء بدل التاء    
١٣٦     ضم الزاي:الشنبوذي    
١٣٧      ضم اهلاء     
١٣٧   لة فتحة الشني واأللفإما © 
١٣٨    ضم احلاء واجليم: املطوعي    

١٣٨     ضم الزاي:الشنبوذي    
١٣٨       إدغام التاء يف الظاء        

١٣٩    ضم الصاد واهلاء دون تنوين:املطوعي    

١٤٠     إدغام الدال يف الضاد     

١٤١     ضم الثاء وامليم      
١٤١     كرس احلاء      
١٤٢     إسكان الطاء      
١٤٤      إمالة فتحة الصاد واأللف   ″   



 

 ١١٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٤٤      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١٤٥    اءياء بدل التبال:املطوعي    
١٤٥       ضم النون: الشنبوذي        
١٤٦      ضم اهلاء     

١٤٦ 
   

   
 إدغام التاء يف الظاء  

   

١٤٦       اء واأللف إمالة فتحة الي  ÿ    
١٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٤٩     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
١٥١      إمالة فتحة الصاد واأللف   ″   
١٥٢     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٥٢      إمالة فتحة الصاد واأللف   ″   
١٥٣     كرس اهلمزة     

١٥٣   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
  ;  
   

١٥٣      إمالة فتحة الصاد واأللف   ″   
١٥٤   اًأللف وقفإمالة فتحة السني وا 7  

١٥٤    ضم النون:الشنبوذي   

١٥٤   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ  



 

 ١١٤ األعمش اإلمامة ءراق

١٥٧     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٥٧      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و  –    
١٥٧   اً واأللف وقفإمالة فتحة الدال Ÿ  

١٥٧     املوضعني ( إشامم الصاد صوت الزاي(   <  
١٥٨      بالياء بدل التاء      
١٥٩     ألف بعد الفاء وختفيف الراء    

١٦٠    املوضعني  ( إمالة فتحة اجليم واأللف( –  
١٦٠      تنوين ضم      

١٦٠       فتح الالم. ٢ ضم الالم.١:وجهان        
      

١٦٠     الزاي واأللفإمالةفتحة  ∞   
١٦١     الدال واأللفإمالةفتحة Ÿ   

١٦١   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

 اد بالسني بدل الص:الشنبوذي
 ;  

 
١٦٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٦٥      التاء واأللفإمالةفتحة �  

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة األعمش

≤    إمالة فتحة الراء واأللف     ٢ 
  • مالة فتحة اجليم واأللفإ      ٤ 



 

 ١١٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

  إمالة فتحة الواو واأللف   ٥ 
  –  
    – 

 إمالة فتحة اجليم واأللف: األعمش
  إدغام الذال يف اجليم:املطوعي  ٥ 

   ضم اهلاء :املطوعي    ٦ 
     ضم اهلاء     ٧ 

     
  

  ًضم التاء وصال: الشنبوذي
    
   

١١ 

 ;  
  

 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي
  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي   ١٦ 

    نقل الضمة إىل الذال وحذف اهلمزة:املطوعي     ١٨ 
    إمالة فتحة اهلاء واأللف      ٢٠ 
 √   إمالة فتحة الالم واأللف     ٢٢ 
     ضم اهلاء: الشنبوذي       ٢٢ 
      إمالة فتحة الدال واأللف      ٢٢ 

     فتح التاء وضم الراء      ٢٥ 
    فتح السني: الشنبوذي      ٢٦ 

   إمالة فتحة الواو واأللف    ٢٦ 
 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٢٧ 

Ÿ   إمالة فتحة الدال واأللف  ٣٠ 
     ٣٥ومثلها آية ضم اهلاء     ٣٠ 



 

 ١١٦ األعمش اإلمامة ءراق

   كرس السني: ذيالشنبو     ٣٠ 
∼    إمالة فتحة الياء واأللف     ٣٢ 
  ًحتذف وصال( إسكان الياء :املطوعي(    ٣٣ 

–  إمالة فتحة اجليم واأللف   ٣٤ 
   إسكان السني:املطوعي     ٣٥ 

⊆    إمالة فتحة القاف واأللف     ٣٥ 
 ⁄  إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٧ 

  –  إمالة فتحة اجليم واأللف     ٣٧ 
  التاء مفتوحة وختفيف الدال: املطوعي    ٣٨ 

 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٨ 
√   األلفإمالة فتحة الالم و    ٣٨ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف     ٣٩ 
  ≤ إمالة فتحة الراء واأللف     ٣٩ 

    
       

كان الفاء بالياء بدل التاء وإس: الشنبوذي
 وختفيف التاء 

 بالياء املفتوحة أو التاء املضمومة: املطوعي
    ٤٠ 

   فتح الباء:املطوعي    ٤٠ 
       ًضم اهلاء وصال       ٤٣ 

 Ÿ    املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف(     ٤٣ 
   –  ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و      ٤٣ 

   إسكان السني:عياملطو     ٤٣ 



 

 ١١٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

    إدغام الثاء يف التاء     ٤٣ 
     واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٤ 

   كرس العني :الشنبوذي    ٤٤ 
   تشديد النون وفتحها    ٤٤ 

       ًفتح التاء وصال      ٤٤ 
 ∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٦ 

     واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٨ 
 ∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٨ 

⇒ إمالة فتحة النون واأللف    ٤٨ 
         ًضم نون التنوين وصال:الشنبوذي          ٤٩ 

    تاءلكرس ا: املطوعي     ٤٩ 
     واأللفإمالة فتحة الدال     ٥٠ 
∼     إمالة فتحة الياء واأللف      ٥١ 

♥  إمالة فتحة السني واأللف    ٥١ 
       إدغام الدال يف اجليم      ٥٢ 

Ÿ   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف   ٥٢ 
   –  ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و     ٥٣ 

   إسكان السني:املطوعي     ٥٣ 
    إمالة فتحة الواو واأللف     ٥٤ 
  فتح الغني وتشديد الشني   ٥٤ 



 

 ١١٨ األعمش اإلمامة ءراق

  إسكان الياء وحذف األلف ـ باإلفراد ـ     ٥٧ 
    بدل الباء  مفتوحةنون      ٥٧ 
       إدغام التاء يف السني          ٥٧ 

�   إمالة فتحة التاء واأللف      ٥٧ 

      
 اء واهلاء وصلتها بياء مديةكرس الر:املطوعي

 ٦٥ومثلها آية      ٥٩ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء      ٦٠ 
 –  إمالة فتحة اجليم واأللف    ٦٣ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء      ٦٦ 
 –  إمالة فتحة اجليم واأللف    ٦٩ 

      
     

 بفتح الذال والكاف مشددتني:املطوعي    
   

٦٩ 

     ال يف اجليمذإدغام ال:املطوعي     ٦٩ 
 ƒ  الزاي واأللفإمالة فتحة    ٦٩ 
 تنوين كرس   ٧٣ 

   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ٧٣ 
      
     

 بفتح الذال والكاف مشددتني:املطوعي    
   

٧٤ 

     ال يف اجليمذإدغام ال:املطوعي     ٧٤ 
    كرس الباء      ٧٤ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٧٩ 



 

 ١١٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

   مهزة استفهامةاديز      ٨١ 
     ضم اهلاء    ٨٤ 
    كرس الراء واهلاء وصلتها بياء مدية:املطوعي      ٨٥ 

   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ٨٥ 
   تاءلكرس ا: املطوعي     ٨٥ 

;  
 

 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي
  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي  ٨٦ 

  •   إمالة فتحة اجليم واأللف     ٨٩ 
√   إمالة فتحة الالم واأللف     ٩٣ 

7  
   

 إمالة فتحة السني واأللف:شنبوذيال
 كرس اهلمزه بعدها ياء: املطوعي    ٩٣ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٦ 
     ضم اهلاء    ٩٦ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٧ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٨ 
™   اً وقفواأللفإمالة فتحة احلاء  ٩٨ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ١٠١ 
      – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ١٠١ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٣ 
7 إمالة فتحة السني واأللف    ١٠٤ 

     إدغام الدال يف اجليم     ١٠٥ 



 

 ١٢٠ األعمش اإلمامة ءراق

   إسكان الياء    ١٠٥ 
∴    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي    ١٠٥ 

⊆    إمالة فتحة القاف واأللف     ١٠٧ 
–  إمالة فتحة اجليم واأللف    ١١٣ 

  زاد مهزة استفهام   ١١٣ 
   كرس العني :الشنبوذي    ١١٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف    ١١٥ 
  –  إمالة فتحة اجليم واأللف      ١١٦ 

7 إمالة فتحة السني واأللف   ١١٧ 
   القاففتح الالم وتشديد      ١١٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٢ 
   زاد مهزة استفهام   ١٢٣ 

 وفتح القافكرس التاء: املطوعي    ١٢٦ 
   – إمالة فتحة اجليم واأللف    ١٢٦ 

7  ١٢٨  ومثلها آيةإمالة فتحة السني واأللف   ١٢٧ 
 5   إمالة فتحة السني واأللف     ١٢٩ 

   – إمالة فتحة اجليم واأللف     ١٣١ 
7    إمالة فتحة السني واأللف    ١٣١ 

        ضم اهلاء        ١٣٣ 
    ء ضم اهلا      ١٣٤ 



 

 ١٢١ عمشاأل اإلمامة ءراق

7  اًإمالة فتحة السني واأللف وقف   ١٣٤ 
∴     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي    ١٣٤ 

⇒     إمالة فتحة النون واأللف      ١٣٧ 
∴     والقرص تسهيل اهلمزة مع التوسط :املطوعي    ١٣٧ 
∴     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي    ١٣٨ 

    كرس الكاف     ١٣٨ 
7  اًإمالة فتحة السني واأللف وقف   ١٣٨ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (    ١٤٢ 
–  إمالة فتحة اجليم واأللف  ١٤٣ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (    ١٤٣ 
 ≤   املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف(     ١٤٣ 

      ضم النون:الشنبوذي      ١٤٣ 
9   إمالة فتحة الالم واأللف    ١٤٣ 

  
حذف التنوين ومهزة مفتوحة بعد األلف 

 مع املد املتصل    ١٤٣ 

7   إمالة فتحة السني واأللف    ١٤٤ 
    كرس الالم وحذف األلف:املطوعي      ١٤٤ 
      ًحتذف وصال( إسكان الياء: املطوعي(      ١٤٦ 

     فتح الراء والشني   ١٤٦ 
7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٨ 



 

 ١٢٢ األعمش اإلمامة ءراق

   كرس احلاء   ١٤٨ 
    إدغام الدال يف الضاد     ١٤٩ 

      بالتاء بدل الياء      ١٤٩ 
    فتح الباء    ١٤٩ 

      بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٠ 

 ⊆   اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف     ١٥٠ 
      كرس امليم     ١٥٠ 

∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٢ 
7 اًلة فتحة السني واأللف وقفإما   ١٥٤ 
Ÿ  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف  ١٥٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٥ 
∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٦ 

⁄   الراء واأللفإمالة فتحة      ١٥٧ 
    ة اهلاء واأللفإمالة فتح      ١٥٧ 

     املوضعني(ضم اهلاء(     ١٥٧ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٩ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٦٠ 

  ⊆    إمالة فتحة القاف واأللف       ١٦٠ 
    إسكاهنا.٢كرس الشني .١:هاناملطوعي وج        ١٦٠ 

     املوضعني(ضم اهلاء(    ١٦٠ 



 

 ١٢٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

     إمالة فتحة الواو واأللف      ١٦٠ 
 Τ  تاء مضمومة وحذف األلف:املطوعي    ١٦٠ 

∈  القاف الضم كرسةإشامم : نبوذيشال    ١٦١ 
∈  القاف الضم كرسةإشامم : نبوذيشال    ١٦٢ 

     ضم اهلاء     ١٦٢ 
       إدغام الذال يف التاء     ١٦٣ 

    ضم الباء:املطوعي      ١٦٣ 
     ١٦٥ ومثلها آية كرس السني       ١٦٣ 

   تنوين ضم بدل الفتح     ١٦٤ 
  لساكنةتأخري اهلمزة مع فتحها بعد الياء ا   ١٦٥ 

     إدغام الذال يف التاء     ١٦٧ 
     ١٦٩ ومثلها آيةضم اهلاء     ١٦٧ 

⇓  إمالة فتحة النون واأللف   ١٦٩ 
   بدل التاء بالياء      ١٦٩ 
     فتح الذال والكاف مشددتني     ١٧١ 

     كرس الذال: املطوعي      ١٧٢ 
9  إمالة فتحة الالم واأللف     ١٧٢ 

  كرس الذال: املطوعي    ١٧٣ 
     ضم اهلاء     ١٧٥ 

   إمالة فتحة الواو واأللف    ١٧٦ 



 

 ١٢٤ األعمش اإلمامة ءراق

       إدغام الدال يف الذال         ١٧٩ 
⇒    إمالة فتحة النون واأللف      ١٨٠ 

   فتح الياء واحلاء    ١٨٠ 
5  إمالة فتحة السني واأللف   ١٨٥ 

      إسكان الراء      ١٨٦ 
 ♠  إمالة فتحة السني واأللف    ١٨٧ 

© إمالة فتحة الشني واأللف   ١٨٨ 
 ±  إمالة فتحة الشني واأللف      ١٨٩ 

  � املوضعني(األلف إمالة فتحة التاء و(    ١٩٠ 
9    اً واأللف وقفإمالة فتحة الالم   ١٩٠ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٣ 
     ًضم الالم وصال:الشنبوذي     ١٩٥ 

√   اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف    ١٩٦ 
Ÿ إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٨ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف      ١٩٨ 
   بدل األلف واهلمزة ًياء ساكنة: الشنبوذي      ٢٠١ 

  ضم الياء وكرس امليم:الشنبوذي    ٢٠٢ 
  š  أللفإمالة فتحة احلاء وا      ٢٠٣ 

Ÿ  اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف   ٢٠٣ 



 

 ١٢٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    ضم اهلاء     
٢    إمالة فتحة الزاي واأللف  ƒ 
٧     اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   
١٠     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٦    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٧       
 وضم هاء ًختفيف النون وكرسها وصال

  )املوضعني ( لفظ اجلاللة ورقق الالم     

١٧     إمالة فتحة امليم واأللف ∨  
١٨   بالتنوين مع اإلخفاء    
١٨    دالفتح ال   
١٩        تهاإمالو إدغام الدال يف اجليم    –  
١٩    كرس اهلمزة     

٢٦     
فتح الذال والكاف مشددتني :املطوعي

 ٤٥ومثلها آية      

٢٦    إمالة فتحة الواو واأللف  
٣١     مالة فتحة الالم واأللفإ 9   
٣١    ٣٦ مثلها آية ضم اهلاء     
٣١     إدغام الدال يف السني      

٣٢   ضم القاف: املطوعي    



 

 ١٢٦ األعمش اإلمامة ءراق

٣٥       إشامم الصاد صوت الزاي   <   

٣٧    
 وفتح امليم وتشديد الياء ضم الياء األوىل

 الثانية مكسورة    

٣٨      إدغام الدال يف السني     

٣٨       إدغام التاء يف السني      

٣٩    ضم النون :املطوعي    

٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   

٤١        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٤١        إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

٤١      اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف  ⊆   
٤٢      لفإمالة فتحة الياء واأل ∼    

٤٢     إمالة فتحة الواو واأللف   
٤٢     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    
٤٢    بيائني مع كرس األوىل: الشنبوذي   
٤٣    إمالة فتحة الراء واأللف   ⁄   
٤٤       اجليمفتح التاء وكرس:املطوعي       
٤٥    فتح الذال والكاف وتشديدمها:املطوعي      
٤٦    إسكان الباء: املطوعي    

٤٨       إدغام الذال يف الزاي   
٤٨   إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  



 

 ١٢٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

٥٠    األلفإمالة فتحة الراء و ≤   
٥٠     اًإمالة فتحة الفاء واأللف وقف  :   

٥٧    بالذال بدل الدال: املطوعي    

٥٨     ضم اهلاء: املطوعي      

٥٩     
 بالتاء بدل الياء:املطوعي

 بالتاء بدل الياء وكرس السني: الشنبوذي   

٦٦     ضم الضاد وفتح العني والفاء وزاد :املطوعي
 مهزة مفتوحة بعد األلف مع املد املتصل    

٦٧    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    
٦٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٨      إدغام الذال يف التاء    
٧٠      فتحة الراء واأللفإمالة ≤   
٧٠   واخلاء فتح اهلمزة:املطوعي    

٧٢     كرس الواو    

٧٣   بالثاء بدل الباء: الشنبوذي  

٧٥   إمالة فتحة الالم واأللف √  

 
 قراءة األعمش ــــــــــــانالبيـــــــــ رواية حفص  اآلية

٤     ضم اهلاء: املطوعي     
٨      إمالة فتحة الباء واأللف Š   
١٤      ٦٤  و٤٢ومثلها آيةضم اهلاء     



 

 ١٢٨ األعمش اإلمامة ءراق

١٨   اًإمالة فتحة التاء واأللف وقف �  
١٨      واأللفإمالة فتحة السني   5   

٢١    
فتح الياء وإسكان الباء وضم : املطوعي

 الشني خمففة     

٢٥    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂ 

٢٥      الثاء يف التاءإدغام      

٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف  ©  
٣٠     اء دون تنوينضم الر       
٣٠   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   
٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة    
٣٠     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٣٢    اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف  Š  
٣٣      الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ    
٣٥     إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   
٣٥     إمالة فتحة الواو واأللف    
٣٥    إدغام اهلاء يف اهلاء: املطوعي  

٣٧    كرس الضاد: املطوعي    

٣٨   لضمإشامم كرسة القاف ا: الشنبوذي ∈  
٣٨      إبدال اهلمزة تاء وختفيف الثاء: املطوعي      
٣٨       املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9    



 

 ١٢٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٤٠    التاءفتح :املطوعي      
٤٠       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    
٤١    ٩٤ كرس التاء ومثلها آية :املطوعي     
٤٦    إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٤٧      إمالة فتحة الزاي واأللف   ƒ 
٤٨    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٥١      إمالة فتحة الالم واأللف  √   
٥٢    اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ    
٥٣     ضم الكاف     

٥٤     
 بالياء بدل التاء  : الشنبوذي
  بالنون املكسورة:املطوعي

    
    

٥٤    وفتح التاء  حذف األلف:املطوعي     
٥٤     إمالة فتحة الالم واأللف √    
٥٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٨      
 ضم الياء وفتح الالم وتشديد :املطوعي

 امليم     

٥٩     إمالة فتحة التاء واأللف   �  
٦١     تنوين كرس:املطوعي     
٦٥      كرس التاء:املطوعي      
٦٦    ياء مضمومة وفتح الفاء    
٦٦      الذالتاء مضمومة وفتح    



 

 ١٣٠ األعمش اإلمامة ءراق

٦٦       يف املوضع الثاين(تنوين ضم(       
٦٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٠  تنوين كرس     

٧٣     ضم اهلاء     
٧٣      إمالة فتحة الواو واأللف      
٧٤    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٧٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٥    فتحة التاء واأللفإمالة   �  
٧٦     إمالة فتحة التاء واأللف   �  
٧٨       إمالة فتحة الواو واأللف      
٧٨     كرس الغني     

٧٩    
 ضم الياء وفتح الالم وتشديد :املطوعي

 امليم   

٨٣    املوضعني  ( إسكان الياء(    
٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٦      إدغام التاء يف السني        
٩٠     إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٩٠        إسكان العني وختفيف الذال  :الشنبوذي       

٩١      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٩٤     ضم اهلاء: املطوعي     
٩٤     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ⁄   



 

 ١٣١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٩٥     ضم اهلاء: املطوعي     
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف      
٩٦       إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂    
٩٨     ١٠٦ و١٠٣ و ١٠٢ ومثلها آية ضم اهلاء     
٩٩    ضم الراء: املطوعي    

١٠٢    اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5  
١٠٥    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄  
١٠٧    ضم الباء وبعدها واو: املطوعي     
١٠٧      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
١٠٨     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٠٩     إمالة فتحة الواو واأللف    
١٠٩   إسكان الراء    
١١٠     ختفيف الالم، عىل أهنا حرف جر: طوعيامل      
١١١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
١١١      للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء(    
١١١     للمعلوم ( فتح الياء وضم التاء(     
١١١      الراء واأللف فتحةإمالة   ⁄    
١١١    إمالة فتحة الفاء واأللف :   
١١٣    إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١١٥     واأللفإمالة فتحة الدال Ÿ  



 

 ١٣٢ األعمش اإلمامة ءراق

١١٧     ضم اهلاء     
١١٧     حذف الواو:املطوعي    
١١٨      املوضعني(إمالة فتحة الضاد واأللف( ∂  
١١٨       مرات٣(ضم اهلاء (     
١٢٢     ضم اهلاء: املطوعي     
١٢٣     فتح الغني:املطوعي     
١٢٤      إدغام التاء يف السني        
١٢٤    فتحة الزاي واأللفإمالة   ƒ 
١٢٤    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
١٢٥    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  

  ١٢٦    بالتاء بدل الياء    

١٢٧      إدغام التاء يف السني        
١٢٧     واأللفلة فتحة الراء إما   ≤  
١٢٨        إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
١٢٨     حذف الواو:املطوعي    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    إمالة فتح الراء ≤    

٣      إمالة فتحة الواو واأللف     
٤     مهزة مفتوحة     



 

 ١٣٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

٥    اًإبدال الياء نون    

٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨       إمالة فتحة الواو واأللف    
٩       ًضم اهلاء وصال      
١٠      املوضعني(إمالة فتحة الواو واأللف(    
١١     فتح القاف والضاد وألف بعدها:املطوعي     
١١     ضم اهلاء: املطوعي     
١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٥      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
١٥      ٧١ و٦٢  ومثلها آيةضم اهلاء    
١٥   إمالة فتحة احلاء واأللف š  

١٦   إمالة فتحة الشني واأللف © 

١٦      
 إمالة فتحة الراء واأللف:املطوعي
م تاء نون وذال وراء ساكنة ث:الشنبوذي

 مضمومة

 ⁄   
       

١٦     إدغام الثاء يف التاء     
١٧    واأللف إمالة فتحة الراء ⁄   
١٨     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
١٨      بالتاء بدل الياء     
٢٢     لة فتحة اجليم واأللفإما    – 
٢٢      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  



 

 ١٣٤ األعمش اإلمامة ءراق

٢٣     إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٢٣     ضم العني    

٢٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤     تاء مفتوحة وختفيف الزاي: املطوعي      
٢٤      إمالة فتحة التاء واأللف   �  

٢٥   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  
 

٢٦      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٢٦   إسكان التاء:املطوعي   

٢٨      نون بدل البالياء :املطوعي      
٢٨   نونبدل البالياء :املطوعي   

٢٩    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٣٠     بالتاء بدل الباء     
٣٠    رس الراءك   

٣٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٣٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇓   

٣٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇓   

٣٥      إسكان اهلاء وختفيف الدال     
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   



 

 ١٣٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٣٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٣٧     إشامم الصاد صوت الزاي  <  
٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٤٤       وضم السني ًنون خمففة مكسورة وصال   ِ     
٤٥      اًإبدال الياء نون:ذيالشنبو     

٤٧    ٤٩ ومثلها آية إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٤٨     التاء واأللفإمالة فتحة  �   
٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف ©  
٥٠        التاء واأللفإمالة فتحة    �  
٥٢   ة القاف الضمإشامم كرس : الشنبوذي ∈  
٥٦      فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي       

٥٧      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    – 
٥٧   اًوقف الدال واأللفإمالة فتحة Ÿ  

٥٨       بالتاء بدل الياء :املطوعي        

٦١     كرس الزاي     
٦١      ضم الراء     
٦١     ضم الراء    
٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٦٤      ٧٠  ومثلها آيةإمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٧٢     صل مع املد املنفإسكان الياء    



 

 ١٣٦ األعمش اإلمامة ءراق

٧٤   إسكان السني:املطوعي    
٧٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٧٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٧٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٧٧   ٨١ و ٨٠ ومثلها إمالة فتحة السني واأللف 7 

٧٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨٠    إمالة فتحة اجليم واأللف –  

٨١      

 وزيادة مهزة  صلة هاء الضمري:الشنبوذي
 :إستفهام ويف مهزة الوصل وجهان 

  وهو املقدماإلبدال مع اإلشباع.١
( تسهليها مثل. ٢   ( 

 ف أل التعريف وتنوين الراءحذ:املطوعي

         

 
     

٨٣     إمالة فتحة السني واأللف  7  
٨٣    كرس الذال:املطوعي   

٨٤   ٨٧ ومثلها آية إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٧ 
      

      
 كرس الباء فيهام     

     

٨٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٨      فتح الياء:الشنبوذي      

٩٠        كرس اهلمزة       



 

 ١٣٧ عمشاأل اإلمامة ءراق

٩٠    املوضعني(تسهيل اهلمزة  :املطوعي ( ∴    
٩٣    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴    
٩٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٩٤      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    –  
٩٦      ضم اهلاء    
٩٧     لفإمالة فتحة اجليم واأل  –  
٩٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٩٩   إمالة فتحة الشني واأللف ©  
١٠١       الالم ضم:الشنبوذي       
١٠٣   إسكان النون وختفيف اجليم:املطوعي   

١٠٣   وتشديد اجليمفتح النون الثانية :الشنبوذي    
١٠٤       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    
١٠٨     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٠٨     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
١٠٩   إمالة فتحة احلاء واأللف š   

 
 األعمشقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    واأللف الراءةإمالة فتح  ≤    

٣     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٧    فتح اهلمزة:املطوعي     



 

 ١٣٨ األعمش اإلمامة ءراق

٧     فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
٨    مالة فتحة احلاء واأللفإ š  

١٢   إمالة فتحة احلاء واأللف š   
١٢    ٤٠ ومثلها آية إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٣    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٥   بدل النونبالياء:املطوعي    

١٥     ضم اهلاء: املطوعي    

١٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢٤    امليم واأللفإمالة فتحة ∧   
٢٧    املوضعني (  واأللفإمالة فتحة الراء(  ≤  
٢٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٢٨     التاء واأللفإمالة فتحة �  
٢٩     مع املد املنفصلإسكان الياء     

٢٩    الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄   
٣٢        إدغام الدال يف اجليم      
٣٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٤    فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي      
٣٥    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    



 

 ١٣٩ عمشاأل اإلمامة ءراق

٣٧      إدغام النون يف النون:املطوعي     

٤٠    كرس الالم بدون تنوين :الشنبوذي    

٤١      
  السني واأللفإمالة فتحة :الشنبوذي

 فتح امليم مع اإلمالة:املطوعي
 ♠    
 ♠    

٤٢      الدال واأللفإمالة فتحة     

٤٢     
  كرس الياء:الشنبوذي
 إسكان الياء:املطوعي

    

    

٤٢      ظهار اإل.٢اإلدغام .١:نوجها       
٤٤    املوضعني (إشامم القاف الضم : الشنبوذي( ∈   
٤٤  إشامم كرسة الغني الضم : الشنبوذي ∗ 
٤٤   إسكان الياء:املطوعي    

٤٥      الدال واأللفإمالة فتحة     
٤٨   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٥٠     كرس الراء واهلاء وصلتها بياء مدية:املطوعي      
٥١     املنفصلإسكان الياء مع املد     

٥٤    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٥٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي
  بالسني بدل الصاد:وذيالشنب

;  
 

٥٨    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٦١    تنوين كرس   



 

 ١٤٠ األعمش اإلمامة ءراق

٦٢       إمالة فتحة اهلاء واأللف       
٦٣   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٦٦    ٦٩ ومثلها آية إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦٦      فتح امليم: الشنبوذي      

٦٨   بتنوين فتح    

٦٨     تنوين كرس    
٦٩       إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     –  
٦٩      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    

٦٩     
 لفاأل وحذفكرس السني وإسكان الالم 
 وتنوين ضم   

٦٩   كرس السني وإسكان الالم دون ألف    

٧٠      واهلمزة واأللفإمالة فتحة الراء  ∫⁄  

٧١     ضم الباء:ذيالشنبو     

٧٢       التاء واأللفإمالة فتحة �    
٧٢   تنوين ضم: املطوعي   

٧٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٧٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٧٦    إمالة اجليم  وجليمإدغام الدال يف ا   – 
٧٧    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٧٧  إشامم كرسة السني الضم:الشنبوذي >  
٧٧    واأللفضادإمالة فتحة ال  ∂ 



 

 ١٤١ عمشاأل اإلمامة ءراق

٧٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨١    إسكان السني: املطوعي    
٨٢    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٨٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٨٤     كرس الراء واهلاء وصلتها بياء مدية:املطوعي      

٨٥ 
     

    
 كرس التاء : املطوعي    

  

٨٨      اء واأللفاهلإمالة فتحة      
٨٩      ضم الياء    

٩١    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٩٢      إدغام الذال يف التاء      

٩٤    ١٠١ ومثلها آية إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٩٥     وتنوين ضملتاء يف الثاءإدغام ا       
٩٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٠٠      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٠١    واأللفالزايإمالة فتحة    ƒ 
١٠٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٠٣  خلاء واأللفإمالة فتحة ا � 

١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ١٤٢ األعمش اإلمامة ءراق

١١٠   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7 
١١١    نون ساكنة خمفاة:املطوعي    
١١١  تنوين ضم:املطوعي  ¢ 
١١٤    ضم الالم:الشنبوذي     
١١٤      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
١١٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١١٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٢٠    إسكان السني: املطوعي   
١٢٠      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم     

١٢٣     ًإبدال التاء ياء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    واأللف الراءةإمالة فتح  ≤    

٥     كرس الياء     

٩+٨      وصال التنوينضم نون:الشنبوذي ً        

١١     

 اً النون يف النون إدغاممادغإ: الشنبوذي
  دون روم وال إشاممًكامال

 )األوىل مضمومة(باإلظهار : املطوعي
 وكرس التاء

    

   



 

 ١٤٣ عمشاأل اإلمامة ءراق

١٦     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٦     ضم العني:املطوعي     
١٨     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٩       وإدغام التاء يف السني  إمالة اجليم   –     
١٩     فتحة الالم واأللفإمالة √  
١٩     فتحة الراء واأللفإمالة ⁄    
٢١      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄    

٢١      فتحة الواو واأللفإمالة    
٢١     فتحة السني واأللفإمالة 5 

٢٤     ٢٨ ومثلها فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄  
٣٠     فتحة التاء واأللفإمالة  �  
٣٠      إدغام الدال يف الشني     
٣٠     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٣١    إسكان التاء:املطوعي     
٣١       ًضم التاء وصال:الشنبوذي        

٣١    
 إثبات ألف بعد الشني  :ًوصالاملطوعي 
 ٥١ ومثلها آية كحفص : اًوقف    

٣٦     املوضعني ( واأللف إمالة فتحة الراء(  ⁄ 

٣٦     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٣٨    تسهيل اهلمزة الثانية: املطوعي ∴   
٤٢     واأللف السنيمالة فتحة إ  ♥  



 

 ١٤٤ األعمش اإلمامة ءراق

٤٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٤٧    إسكان اهلمزة     
٤٩      بالتاء بدل الياء      
٥٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٥٦     بالنون بدل الياء:الشنبوذي    
٥٨     إمالة فتحة اجليم واأللف –   
٦٣     بالياء بدل النون     
٦٤   ضمة دون تنوين:املطوعي    
٦٤    تنوين كرس:املطوعي   
٦٥   املوضعني (كرس الراء(   
٦٥    ضم اهلاء: املطوعي     

٦٨    واأللف الضادإمالة فتحة  ∝   
٦٩    واأللف الواوإمالة فتحة    
٧١      ضم اهلاء     
٧٢   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٧٧     إدغام الدال يف السني    

٧٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٨٣   ة السني واأللف إمالة فتح: اًوقف 5 

٨٤       واأللف الالمإمالة فتحة  √    
٨٤       واأللف الفاءإمالة فتحة ⊃    
٨٧    املتصلكرس التاء مع املد: املطوعي     



 

 ١٤٥ عمشاأل اإلمامة ءراق

٨٨      واأللف اجليمإمالة فتحة – 
٩٦    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٩٦       واأللف القافإمالة فتحة ⊆   
٩٩   واأللف الواوإمالة فتحة    
٩٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠    لفإمالة فتحة اجليم واأل –   
١٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٢   ضم اهلاء: املطوعي    

١٠٩    
بالياء بدل النون وفتح احلاء وبعدها ألف مع 

 إمالة فتحة احلاء واأللف
š  

١٠٩     ضم اهلاء: املطوعي    

١٠٩      فتحة الراء واأللفإمالة  ≤     
١٠٩  بالياء بدل التاء    

١١٠    إسكان السني: املطوعي    
١١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  

١١٠  
نون ساكنة خمفاة بعد النون املضمومة 

وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة   

١١١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
١١١     الصاد صوت الزاي إشامم  <  
١١١    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  



 

 ١٤٦ عمشاألقراءة اإلمام 

 
  قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    

٢      واأللف الواوإمالة فتحة    

٢      واأللف  امليمإمالة فتحة : اًوقف  ∧   
٣    فتح الغني وتشديد الشني    

٤    تنوين كرس: املطوعي   

٤     تنوين كرس    

٤   تنوين كرس   

٤    تنوين كرس     

٤    كرس الراء    

٤   
 بدل الياء بالتاء

⊇ وإمالة فتحة القاف واأللف   

٤     بالياء بدل النون     

٥        إدغام الباء يف الفاء        

٦      ًضم اهلاء وصال        

٨   إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  

١٦       إدغام الذال يف التاء       

١٦    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   

١٦        ًإبدال التاء ياء       



 

 ١٤٧ عمشاألقراءة اإلمام 

١٦      ٢٣ومثلها آية ضم اهلاء     
١٧    إسكان الدال:املطوعي    

 ًإبدال الياء تاء: الشنبوذي  ¬ ١٧   

١٨       ًضم اهلاء وصال       

١٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
١٨    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٩    إمالة فتحة امليم واأللف ∧  

٢٢   اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف ‰   

٢٣    كرس الذال: املطوعي    

٢٤   اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف ‰   

٢٦       املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

٢٩     إمالة فتحة الباء واأللف Š  

٣٠         ضم اهلاء       

٣١       إمالة فتحة التاء واأللف �    
٣١    اهلمزة ثم يا مفتوحة وحذفألف :املطوعي   

٣١     اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ    
٣٢        ًضم الدال وصال:الشنبوذي         

٣٢    إسكان السني:املطوعي      

٣٢       إدغام الذال يف التاء       

٣٣   كرس الصاد    

٣٤       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٤٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٥   املوضعني  ( اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف( ‰  

٣٧    لف إمالة فتحة اجليم واأل  –  
٣٨     إسكان السني:املطوعي      
٣٨    كرس الذال:املطوعي     
٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء:املطوعي   

٤٢   اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف ‰  

٤٣     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   

٤٣      كرس امليم والدال واهلاء:املطوعي     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    

١   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

  
٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤   
 فتح الالم وإسكان السني وحذف :املطوعي

 األلف   

٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦     فتح الذال والكاف وتشديدمها:املطوعي     
٦     إمالة فتحة اجليم واأللف •  



 

 ١٤٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٨   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٩  تنوين كرس   

٩      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧   
١٢     ة الدال واأللفإمالة فتح  Ÿ   
١٣     إمالة فتحة احلاء واأللف š  
١٣     ضم اهلاء: املطوعي     
١٤  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٤   إمالة فتحة اخلاء واأللف �  

١٥   إمالة فتحة اخلاء واأللف �  
١٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٩   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   
١٩     كرس الضاد  ِ  
٢١     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٢٢   إسكان الياء    
٢٢      كرس الياء     

٢٦      ًضم النون وصال:الشنبوي      

٢٦    واأللف  الراءة فتحإمالة ≤ 
٢٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣١      ًإسكان الياء وصال ووقفا  )ًحتذف وصال(ً   



 

 ١٥٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٤    واأللفالتاء  ةإمالة فتح �   
٣٤      تنوين كرس     
٣٧    ٤٠كرس الذال ومثلها آية : املطوعي     

٣٧     ضم اهلاء: املطوعي      
٣٨     واأللفالفاء  ةإمالة فتح ⊃   
٤٠      ًإثبات الياء وصال     
٤٢    كرس السني:ذيالشنبو    

٤٣     ضم اهلاء: املطوعي      
٤٤        ًضم اهلاء وصال        
٤٤    إسكان السني:املطوعي     
٤٧    كرس السني:الشنبوذي    

٤٩     ًأللف وقفاواالراء  ةإمالة فتح ≤   
٥٠      واأللفالشني  ةإمالة فتح   ́    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    

٢    تشديد الباء    
٣         ًضم اهلاء وصال         

٨        التاء ضم:الشنبوذي        

١٣      إدغام التاء يف السني      



 

 ١٥١ عمشاألقراءة اإلمام 

١٤      ضم اهلاء     
١٤    كرس الراء: املطوعي    

١٦      مإدغام الدال يف اجلي       
٢٢      حذف األلف ـ   عىل اإلفراد  ـ   
٣١     واأللفالباء  ةإمالة فتح Š  

٤١    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

  
٤٢      ٧٤ومثلها آية ضم اهلاء     

٤٥ 
 ٤٦و      

  كرس العني:األعمش
 التنويننون ضم :الشنبوذي

   
    

٥٣    التاء بعدها ياءكرس: املطوعي    

٥٣    
فتح النون وإسكان الباء وضم :املطوعي

 الشني خمففة   

٥٥     حذف األلف     

٥٦    كرس النون    

٥٩      إسكان النون خمفاة وختفيف اجليم     

٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦٦   كرس اهلمزة: املطوعي   
٦٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  –   
٧٢    ضم السني:املطوعي     



 

 ١٥٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٨٢     كرس الباء     
٨٤    واأللفالنون  ةإمالة فتح ⇒ 

٨٦   األلف بعد اخلاء وكرس الالم:املطوعي     
٨٨      ضم اهلاء     
٩٤     إشامم الصاد صوت الزاي  ;   
٩٧    كرس النون:املطوعي     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفالتاء  ةإمالة فتح �  
١      كرس التاء:املطوعي       

١    واأللفالالم  ةإمالة فتح ∏   
١      بالتاء بدل الياء     
٣    واأللفالالم  ةإمالة فتح ∏  
٣      بالتاء بدل الياء     
٧     حذف الواو: املطوعي     
٩     إشامم الصاد صوت الزاي <   
٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩    واأللفالدال  ةإمالة فتح  Ÿ   
١٢     فتح امليم       
١٢    تنوين كرس       



 

 ١٥٣ عمشاألقراءة اإلمام 

١٤    اًواأللف وقفالراء  ةإمالة فتح ≤  

١٥    واأللفالقاف  ةإمالة فتح ⊆    
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٤   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٢٦    اًواأللف وقفالتاء  ةإمالة فتح �  

٢٦           ضم اهلاء         
٢٦     واأللفالتاء  ةإمالة فتح � 
٢٨     واأللفءالفا ةإمالة فتحبالياء و  ⊇     

٢٨     واأللفالالم  ةإمالة فتح 9  

٢٩    اً واأللف وقفالواو ةإمالة فتح   

٣٠   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢     واأللفالفاء ةإمالة فتحبالياء و  ⊇     

٣٣       دغامبالياء بدل التاء  مع اإل       
٣٤   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    إسكان السني: املطوعي   
٣٦    ًوصال ضم النون:الشنبوذي     

٣٦   اً واأللف وقفالدال ةإمالة فتح Ÿ   
٣٧   واأللفالدال  ةإمالة فتح Ÿ  

٣٨     واأللفالالم  ةإمالة فتح 9  

٤١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٥٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٣    
 بدل النون وفتح احلاء ثم ألف  ياء

š  فتحة احلاء واأللفوإمالة   

٤٣      ضم اهلاء: املطوعي     
٤٤      ضم اهلاء: املطوعي     
٤٥       ًضم اهلاء وصال      
٤٧     حذف الواو:املطوعي     
٤٨       بالتاء بدل الياء      

٥٨      إمالة فتحة الثاء واأللف ‘    

٥٩     واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄   
٦٠        واأللفإمالة فتحة الالم 9    

٦١     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦٢      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٦٤    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  

 فتح النون:الشنبوذي 9 ٦٦      
٦٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š    

٦٨     كرس الباء     

٧٠      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    

٧٦       إمالة فتحة الالم واأللف √    

٧٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 



 

 ١٥٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٧٨    وابتداء كحفصًكرس اهلمزة وامليم وصال ،ً    

٧٩       بالتاء بدل الياء      

٨٠     كرس الباء     

٨٠     كرس الباء     

٨٥    الراء واهلمزة  إمالةاًوقف إمالة الراء، ًوصال  ∫⁄  
٨٦    الراء واهلمزة  إمالةاًوقف إمالة الراء، ًوصال  ∫⁄  

٨٦         
 ًضم اهلاء وصال:الشنبوذي

  اً ووقفًضم اهلاء وصال: املطوعي        

٨٩      ضم اهلاء     
٨٩    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  

٨٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    

٩٠        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٩٠     الة فتحة اهلاء واأللف إم     
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩٢      إمالة فتحة الباء واأللف Š  
٩٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩٦      بالياء بدل النون        
٩٧      الثاء واأللف إمالة فتحة  ‘   
١٠٢    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  

١٠٢       واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

١٠٣    فتح الياء واحلاء    



 

 ١٥٦ عمشاألقراءة اإلمام 

١٠٤    وصالضم اهلاء ً      
١٠٦    ضم اهلاء     

١٠٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١١١      إمالة فتحة الفاء واأللف :     

١١٣      إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     –  
١١٥      ًضم النون وصال:الشنبوذي     

١٢١        إمالة فتحة الباء واأللف  ‰    

١٢١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٢١   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
١٢٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٢٤       فتح اجليم والعني والتاء:املطوعي      

١٢٧      ضم اهلاء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١     اًإمالة فتحة الصاد واأللف وقف ±    
٢    اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7  

٢   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   
٢    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     



 

 ١٥٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٣    ٦٢ كرس الذال ومثلها آية :املطوعي   
٤    التوسط والقرص تسهيل اهلمزة مع :املطوعي ∴     
٥    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٥     فتحة الالم واأللفإمالة  √ 
٦       ضم اهلاء     
٧    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٧      فتح اهلمزة دون واو بعدها    

٨     فتحة السني واأللفإمالة 5  
٩     فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

١٣      فتحة القاف واأللف إمالة ⊆   
١٤     فتحة الفاء واأللفإمالة ⊃  

١٥       فتحة الدال واأللفإمالة  Ÿ    

١٥   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٧       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   

١٨      فتحة الالم واأللفإمالة  9  

١٩      فتحة العني واأللفإمالة ⊕   

٢٠ 
 ٢١و       ًضم نون التنوين وصال:الشنبوذي       

٢٣     
 فتحة الضاد واأللفإمالة :الشنبوذي

 باملد واهلمز والضم:املطوعي
∝  

    
٢٣    كرس الباء:املطوعي    



 

 ١٥٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٣     
 بعد الغني اًمشبعًمدا ألف ممدودة :املطوعي

 وكرس النون    

٢٣       فتحة الالم واأللفإمالة   ÿ  

٢٣   كرس الفاء دون تنوين   
٢٦        فتحة الباء واأللفإمالة Š    

٣٢       فتحة النون واأللفإمالة ⇓   

٣٣      إدغام الدال يف اجليم     

٣٣       بالتاء بدل الياء      

٣٩     الة فتحة احلاء واأللفإم š  

٣٩     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆     

٤٠        إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃    

٤١      إدغام الدال يف الصاد       

٤١       إسكان الذال وضم الكاف خمففة      

كام  ٤٢     بالتاء بدل الياء:املطوعي     
٤٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9   

٤٣       بالتاء بدل الياء     
٤٤       اً ماضيً فعال:املطوعي        
٤٧      إمالة فتحة الواو واأللف      
٤٧ 

 ٤٨و
     

   
 ًن وصالينوتالنون ضم :الشنبوذي     

    
٥١    إمالة فتحة التاء واأللف �   



 

 ١٥٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٥١     إمالة فتحة السني واأللف  5   

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٤       ضم اهلاء     
٥٥    ضم الزاي    

٥٦      ًضم الالم وصال:الشنبوذي      
٥٧          وصالاهلاءضم ً         

٦٠     بدل النون بالياء:املطوعي      

٦١ 
     

   
 ًضم التاء وصال:بوذيالشن     

   
٦٢       ذالكرس ال:املطوعي      
٦٣         إدغام الباء يف الفاء      

٦٤       ٦٥ضم اهلاء ومثلها آية     
٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة     
٦٥       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   

٦٧      فتحة اجليم واأللفإمالة   •  

٦٩   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٧٢    املوضعني (إمالة فتحة امليم واأللف( ∧  
٧٤    ضم اهلاء: املطوعي    
٧٩      فتحة السني واأللفإمالة  5   

٨١   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٨٣     إمالة فتحة النون واهلمزة :املطوعي 0⇓  



 

 ١٦٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٨٤   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٨٩      إدغام الدال يف الصاد       

٨٩     واأللفإمالة فتحة الباء Š  

٩٢    السني إسكان      

٩٣      إمالة فتحة القاف واأللف  ∀    

٩٤     
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
 –   
 –   

٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ     

٩٥       ضم اهلاء     
٩٦       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  

٩٧     إمالة فتحة الواو واأللف      

٩٧      إدغام التاء يف الزاي      
٩٩   اًإمالة فتحة الباء واأللف وقف Š 
١٠١    إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠١    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     

١٠١     
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
 –   
 –   

١٠١    إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠٢     بدل الفتحةضم التاء      

١٠٤    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
١٠٤    إمالة فتحة اجليم واأللف –  



 

 ١٦١ عمشاألقراءة اإلمام 

١٠٧     إمالة فتحة الالم واأللف 9 

١٠٧       ضم اهلاء     
١١٠    ًضم الالم وصال:الشنبوذي     

١١٠     ًضم الواو وصال:الشنبوذي    

١١٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢+١    بال سكت مع اإلخفاء : ًالوص      
٢    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

١٠   اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف   
١٢    إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
١٣     اً وقفواأللفإمالة فتحة الدال Ÿ   
١٥       ضم اهلاء     
١٥    واأللف إمالة فتحة الراء ⁄    
١٦      فتح امليم وكرس الفاء     
١٧    اًواأللف وقف إمالة فتحة الراء ≤  

١٨       كرس السني:الشنبوذي      
١٨      او ضم الو:املطوعي      

١٨       ضم اهلاء     
١٩     املوضعني(إدغام الثاء يف التاء(  



 

 ١٦٢ عمشاألقراءة اإلمام 

١٩      إسكان الراء     

١٩    واأللفالكاف إمالة فتحة    
٢١       مواضع٣(ضم اهلاء  (     
٢٤     واأللفالسني إمالة فتحة 5  
٢٥      التنوينبدلكرس التاء      
٢٦       وإسكان الكافبالتاء بدل الياء       
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٨    إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٩    املوضعني  (  واأللفإمالة فتحة الشني( © 
٣١      ًضم اهلاء وصال        
٣٣      ختفيف اجليم      

٣٤     ضم الثاء وامليم    
٣٧  إمالة فتحة الواو واأللف   

٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٤٠     إمالة فتحة السني واأللف 5   
٤٢       ضم الثاء وامليم      
٤٣    بالياء بدل التاء   
٤٤       كرس الواو      
٤٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٥    فرادعىل اإل- ياء ساكنة دون ألف-   
٤٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٦٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٧    اًواأللف وقف إمالة فتحة الراء ≤  

٤٨        إدغام الدال يف اجليم       

٤٩   اًواأللف وقف إمالة فتحة الراء ⁄   
٤٩     صاد واأللف إمالة فتحة ال  ±  

٥٠ 
     

  
 ًضم التاء وصال:الشنبوذي     

   
٥٠     ذالكرس ال:املطوعي      

٥٢   بالنون بدل الياء   

٥٣     
  إمالة فتحة الراء فقطًوصال

⁄∫ واأللفلراء واهلمزة  إمالة فتحة ااًوقف   

٥٤        إدغام الدال يف الصاد       

٥٥     
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
 –   
 –   

٥٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٦       إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و:املطوعي      
٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٩       إمالة فتحة الراء واأللف  ≤     
٥٩     فتح الالم الثانيةضم امليم و      
٦٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٦٢     إمالة فتحة التاء واأللف �   



 

 ١٦٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٣      كرس اهلاء      

٦٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٧     إسكان الياء     
٦٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٧١     ياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء     
٧١     ضم الالم      
٧١    إدغام الدال يف اجليم       
٧٢     ٧٥  ومثلها آيةإسكان الياء    
٧٤     إدغام الدال يف اجليم      
٧٧      كرس الضاد وإسكان الياء:املطوعي   
٧٧  ضم الياء وختفيف الضاد:املطوعي  
٧٧      إدغام الذال يف التاء     
٨٦    ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة     

٨٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٩٣     ضم السني    
٩٣     ضم الياء وكرس القاف    
٩٤    فتح الراء وألف بعدها   
٩٦    إمالة فتحة الواو واأللف   

٩٦      هبمزة وصل:املطوعي      
٩٧     تشديد الطاء:وعياملط     
٩٨    إمالة فتحة اجليم واأللف –  



 

 ١٦٥ عمشاألقراءة اإلمام 

١٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٤      كرس السني:الشنبوذي     
١٠٦       إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و:املطوعي      
١٠٩   مليم ثم ألف بني الدالنيكرسا:املطوعي    

١٠٩   بالياء بدل التاء   
١١٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢- ١       
  إمالة فتحة الياء

∼ وإدغام دال الصاد يف الذال     

٣    الدال واأللف إمالة فتحة     

٦         فيهامإسكان الثاء         

٧    
 وإسكان الباء وضم نونفتح ال:املطوعي

 الشني خمففة   

٧     الياء واأللف إمالة فتحة  ∼  

٨     ة فتحة النون واأللف إمال ⇓  

٩      بعدها ألفونون مفتوحة بدل التاء     
١١      احلاء واأللف إمالة فتحة  š   
١١     ضم اهلاء: املطوعي     

١٢    الياء واأللف إمالة فتحة  ∼  
٢٠     ة فتحة النون واأللف إمال ⇓  



 

 ١٦٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٣      اجليم واأللفإمالة فتحة  –  
٢٣      كرس النون    
٢٣   كرس امليم:املطوعي     
٢٤      الدال واأللف إمالة فتحة       
٢٤     إدغام الدال يف اجليم    

٢٥     فتح التاء والقاف    
٢٧     إدغام الدال يف اجليم      
٣٠    ًحتذف وصال (اًإسكان الياء وقف:املطوعي(   
٣١   كرس الدال:املطوعي    

٣٤   اًالسني واأللف وقف إمالة فتحة  5 

٣٤    ضم الالم:املطوعي    
٣٤    بالتاء بدل الياء:املطوعي     

٣٥      الضاد واأللف إمالة فتحة  ∝   

٣٦    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٤٠     فتح الياء وكرس اجليم:املطوعي     
٤٣       إدغام الدال يف اجليم وإمالة اجليم   –   

٤٣    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  
   

٤٨     السني واأللف إمالة فتحة  5  



 

 ١٦٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٥١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥٨      املوضعني(ضم اهلاء(     
٥٨    املوضعني( كرس الذال :املطوعي(   

٥٨   تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴    
٥٨      ٧٣ ومثلها آية الالم واأللف إمالة فتحة 9   
٥٨     كرسالباء     

٦١   حذف األلف وفتح التاء باإلفراد: املطوعي 
 ضم التاء:الشنبوذي

   
  

٦٣     فتح الواو وتشديد الراء :املطوعي      
٦٦   أسقط مهزة االستفهام :الشنبوذي   
٦٧     فتح الذال والكاف مشددتني      

٧٠    الالم واأللف إمالة فتحة  √  
٧٣      ٨٤ و٨٢ومثلها آية ضم اهلاء     
٧٦    اًالدال واأللف وقف إمالة فتحة  Ÿ   
٧٧     ضم الواو الثانية وإسكان الالم    
٨٨     ٩٢و٩١ ومثلها آيةضم الواو وإسكان الالم     
٨٩    إدغام الدال يف اجليم    

٩٠       طاء  بدل التاء ونون ساكنة: الشنبوذي
 ةروكسم ففهخم

     

٩٤       الصاد واأللف إمالة فتحة  ±  

٩٧     
فتح التاء وإسكان الباء وضم  :املطوعي

 الشني خمففة    



 

 

 ١٦٨ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   اهلاءو  الطاء إمالة فتحة ≡  
٢      القاف واأللف إمالة فتحة  ⊆  
٣    الشني واأللف إمالة فتحة   ́  
٤     اًوقف الالم واأللف إمالة فتحة 9   
٥      الواو واأللف إمالة فتحة     
٦     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧      اًوقف الفاء واأللف إمالة فتحة ⊃   
٨      النون واأللف إمالة فتحة  ⇒    
٩     التاء واأللف إمالة فتحة  �  

٩     السني واأللف إمالة فتحة  7  
١٠    إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄  

١٠   ًضم اهلاء وصال   

١٠     اًالدال واأللف وقف إمالة فتحة  Ÿ   
١١     التاء واأللف إمالة فتحة   � 

١١     لفإمالة فتحة السني واأل 7   
١٢     اًالواو واأللف وقفإمالة فتحة كرس الطاء و     
١٣    تشديد النون    

١٣      بعدها ألف بدل التاء مفتوحةنون    



 

 

 ١٦٩ عمشاألقراءة اإلمام 

١٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
١٥       إمالة فتحة الزاي واأللف ∞    
١٥     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
١٦    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٦      إمالة فتحة الدال واأللف     
١٧      إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٨    سكان الياءإ     

١٨   لراء واأللفإمالة فتحة ا ≤  
١٩      إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٠      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  

٢٠      إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢١     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٢   فإمالة فتحة الراء واألل ≤  
٢٣     اً وقفإمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٤    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٣٦    ًإبدال اهلمزة واوا: الشنبوذي    

٣٦     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٣٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٤٠       إدغام الثاء يف التاء     
٤٠     إمالة فتحة السني واأللف 7   



 

 

 ١٧٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٣    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٤٤     إمالة فتحة الشني واأللف   ́ 
٤٥     إمالة فتحة الغني واأللف )  
٤٦    ة الراء واأللفإمالة فتح ⁄  
٤٧     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٤٧     إدغام الدال يف اجليم    
٤٧    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٤٨     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤٩     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٥٠   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥٠     فتح الالم:املطوعي      

٥٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٥٢   اً وقفإمالة فتحة السني واأللف 5  
٥٣     أللفإمالة فتحة التاء وا  �   
٥٤     إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٥٦     إمالة فتحة الباء واأللف  Š   
٥٧     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٥٨   اًاأللف وقفو  الواو فتحةإمالة   

٥٩   فتح امليم:املطوعي   

٥٩    اًالة فتحة احلاء واأللف وقفإم ™   



 

 

 ١٧١ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٠    إمالة فتحة الالم واأللف  √   

٦٠    إمالة فتحة التاء واأللف � 
٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦١  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

٦١    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٦٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
٦٣    نون مشددة مفتوحة    
٦٣    بياء بدل األلف: املطوعي)   (     
٦٣      الالم واأللفإمالة فتحة  9    
٦٤       الالم واأللفإمالة فتحة  9   
٦٥      السني واأللفإمالة فتحة  7   
٦٥      القاف واأللفإمالة فتحة   ⊆  

٦٦     العني واأللفإمالة فتحة  ⊕  
٦٧    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٦٨    الالم واأللفإمالة فتحة  9  
٦٩    تشديد القاففتح الالم و     

٦٩   كرس السني دون ألف وإسكان احلاء    

٦٩    التاء واأللفإمالة فتحة  � 
٧٠    السني واأللفإمالة فتحة  7   

٧١    مهزة مفتوحة ثانية عىل اإلستفهام   



 

 

 ١٧٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٧١    القاف واأللفمالة فتحة إ  ⊆  
٧٢     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٧٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٣      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  
٧٤    الياء واأللفإمالة فتحة  ∼  

٧٥     الالم واأللف إمالة فتحة  9    
٧٦     الكاف واأللفإمالة فتحة    
٧٧     السني واأللفإمالة فتحة  7  
٧٧  دون ألف وإسكان الفاء  

٧٧     الشني واأللفإمالة فتحة   ́   

٧٨ 
     

    

ديدها وبعدها فتح الشني وتش: املطوعي
  بدل الياءألف

     
     

٧٩     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
٨٠     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٨٠    ألف بعدها تاء مضمومة بدل النون دون      

٨٠      ألف بعدها دونضمومة بدل النون تاء م     
٨٠      الواو واأللفإمالة فتحة      
٨١      ألف بعدها دونتاء مضمومة بدل النون      

٨١     ضم احلاء: الشنبوذي      

٨١   ضم الالم األوىل: الشنبوذي   



 

 

 ١٧٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٨١     الواو واأللفإمالة فتحة     
٨٢     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ  
٨٣      السني واأللفإمالة فتحة  7   
٨٤      الضاد واأللفإمالة فتحة  ∂    
٨٦     السني واأللفإمالة فتحة  7  
٨٧       ضم امليم       
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٧      اًوقف القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  

٨٨    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٨٩     ضم اهلاء: املطوعي     
٩١    لفالسني واألإمالة فتحة  7  

٩٤      كرس امليم       
٩٤     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٩٦   دكرس الصا:املطوعي   

٩٦      
 بالتاء بدل الياء :األعمش

 كرس التاء:املطوعي
     
    

٩٦        إدغام الذال يف التاء     

٩٧      إدغام الباء يف الفاء     
٩٧   كرس الظاء:املطوعي    

٩٧        فتح النون وإسكان احلاء وضم الراء خمففة       



 

 

 ١٧٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٩٩       إدغام الدال يف السني      
١٠٣     ١٠٤ومثلها آية إدغام الثاء يف التاء   
١٠٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
١١١  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١١٤     اًوقف الالم واأللفإمالة فتحة 9   

١١٤      مفتوحةنون مفتوحة وضاد مكسورة وياء     
١١٤     فتح الياء     

١١٦       ًضم التاء وصال:الشنبوذي       
١١٦     الباء واأللفإمالة فتحة  Š  
١١٧       القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١١٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  

١١٩   
  احلاء واأللفإمالة فتحة :الشنبوذي

 كرس التاء مع اإلمالة:املطوعي
™  
™  

١٢٠     الالم واأللفإمالة فتحة  9  
١٢١     ضم اهلاء:الشنبوذي     

١٢١      الصاد واأللفإمالة فتحة  ±  

١٢١    الواو واأللفة فتحة إمال    
١٢٢     الباء واأللفإمالة فتحة  ‰   

١٢٢   الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
١٢٣    اًالدال واأللف وقفإمالة فتحة  Ÿ  

١٢٣     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   



 

 

 ١٧٥ عمشاألقراءة اإلمام 

١٢٤     األلفامليم وإمالة فتحة  ∧  
١٢٥     امليم واأللفإمالة فتحة  ∧  
١٢٦     السني واأللفإمالة فتحة  5  
١٢٧      القاف واأللفإمالة فتحة.  ⊆   
١٢٨     اهلاء واأللفإمالة فتحة     
١٢٩    اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
١٣٠      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
١٣١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣١    إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  
١٣٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٣٣    بالياء بدل التاء    

١٣٤    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
١٣٥   إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي < 

١٣٥    اً وقفإمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

 
  قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية 

٣     اًتحة الواو واأللف وقفإمالة ف     
٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

٧    
بالياء بدل النون وفتح احلاء ثم ألف بدل 

  š الياء وإمالة فتحة احلاء واأللف



 

 

 ١٧٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٧     ضم اهلاء: املطوعي      

١١      اءظلإدغام التاء يف ا      
١٥   واأللف الواوإمالة فتحة    
٢٤    إسكان الياء    
٢٨      واأللف الضادإمالة فتحة ∝     
٣٥     تنوين ضم أو كحفص:املطوعي وجهان     

٣٥     فتح التاء: املطوعي     

٣٥     فتح التاء وكرس اجليم: املطوعي     
٣٦     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄  
٣٦      و مهزة الواإسكان الزاي وإبدال:املطوعي     
٣٨      واأللف التاءإمالة فتحة �   
٣٩         ًضم اهلاء وصال         
٤١          ًضم الدال وصال:الشنبوذي          

٤١     إسكان السني:املطوعي      

٥٨    كرس اجليم    
٤١     واأللف احلاءإمالة فتحة ™ 

٤٤         ضم اهلاء       
٤٧       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٦٠     اًإمالة فتحة التاء واأللف وقف �   



 

 

 ١٧٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٧   حذف التنوين وكرس الفاء   
٧٣      ضم اهلاء: املطوعي      
٧٦     األلفإمالة فتحة الدال و    
٨٠        ًياءإبدال التاء     
٨٣     إمالة فتحة الدال واأللف    
٨٣     ًحتذف وصال (إسكان الياء:املطوعي(     

٨٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٨٧     إمالة فتحة الدال واأللف     
٨٩     إمالة فتحة الدال واأللف    
٩٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼  

٩٠ 
   
   

 ضم الراء وإسكان الغني
 ضم الراء وإسكان اهلاء

   
   

٩٥    كرس احلاء وإسكان الراء دون ألف   

١٠١     النون واأللفإمالة فتحة  ⇒    
١٠٣       إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
١٠٥    ضم الزاي    

١٠٥     ًحتذف وصال (إسكان الياء:املطوعي(    

١٠٨   إمالة فتحة احلاء واأللف š  

١١٢  
  وإسكان الالمفحذف األلوضم القاف 

  ًمع إدغام الالم يف الراء وصال
   

١١٢   بالياء بدل التاء   



 

 

 ١٧٨ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢      اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   

٢    
  دون ألف فتح السني وإسكان الكاف

≤  ثم إمالة فتحة الراء واأللف    

٢    
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≤ ثم إمالة فتحة الراء واأللف     

٤ 
     
    

 كرس اهلمزة فيهام: املطوعي     
     

٤       إمالة فتحة الالم واأللف $    
٥    اًواأللف وقف امليمالة فتحة إم  ∧   
٥       إمالة فتحة الفاء واأللف  :    
٥      اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   
٦    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٨    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٣     إمالة فتحة الالم واأللف √    
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
١٩       ًضم اهلاء وصال      



 

 

 ١٧٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٣       بدل الفتحتنوين كرس      

٢٤   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٢٥     بدل الفتحتنوين ضم      
٢٦     إسكان الياء    
٣٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣١      
 فتح احلاء وكرس الطاء مشددة :املطوعي

 وفتح الفاء     

٣٢    اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف     
٣٣     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٣٤   كرس السني    
٣٦        إدغام التاء يف اجليم         
٣٧    إمالة فتحة الواو واأللف    

٣٧     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٣٩    فتح اهلمزة    
٣٩     كرس التاء   

٤٠       
 إدغام التاء يف الصاد:األعمش

 ختفيف الدال : الشنبوذي

      

      

٤٢   تنوين ضم   

٤٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 

 ١٨٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٤      إدغام الذال يف التاء     
٤٦    وضعنيامل (اًإمالة امليم واأللف وقف( ∧  
٤٧     بالياء بدل التاء     
٤٨      إدغام الذال يف التاء    
٥٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٥٢     اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   

٥٤   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

 لسني بدل الصاد با:الشنبوذي
;  

 
٦٥      حذف الواو: املطوعي     
٦٧   كرس السني    
٦٧    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٧٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٧٢      ضم اهلاء      
٧٣         ضم الواو:املطوعي         
٧٥     إسكان السني: املطوعي     
٧٦         فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي         
٧٨       إمالة فتحة الباء واأللف   ‰  

٧٨    إمالة فتحة امليم واأللف   ∧  
٧٨        إمالة فتحة الالم واأللف   √  

٧٨     إمالة فتحة الالم واأللف √    



 

 

 ١٨١ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧     إمالة فتحة الغني واأللف )    

٩        عىل اإلفراد- دون واو بعد الالم-        

١٣    فتحة الراء واأللفإمالة  ≤  

١٤     
فتح العني وإسكان الظاء وحذف :املطوعي

 -عىل اإلفراد- األلف     

٢٠     كرس السني مع التنوين وحذف اهلمزة:املطوعي    
٢٠   ن فتحتنوي: املطوعي    
 فتح النون:الشنبوذي 9 ٢١      
٢٣      ٣٢ ومثله ًكرس الراء واهلاء وصال:املطوعي     
٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٧      إدغام النون يف النون:املطوعي    

٢٧    ٤٤ثلها آية  ومإمالة فتحة اجليم واأللف –  
٢٧  كرس الالم بدون تنوين :الشنبوذي   
٢٨     إمالة فتحة اجليم واأللف  •   

٣٢       ضم النون:الشنبوذي       
٣٣      ٣٧ ومثلها إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧     واأللفإمالة فتحة الياء  ∼   

٣٨   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٤٤    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   



 

 

 ١٨٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٩   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7 

٥٠     
 ضم الراء:الشنبوذي
 الراءكرس  :املطوعي

    

    

٥٠      فتحة الراء واأللفإمالة ≤  

٥١    إسكان السني:املطوعي    

٥٣    ضم اهلاء: املطوعي    

٥٥     كرس السني:الشنبوذي     

٦٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٦٨     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٧٠     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٧٢     فتح الراء وألف بعدها    

٧٣   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
٧٤    زايإشامم الصاد صوت ال: املطوعي < 

٧٧     ضم اهلاء     

٨٩     إمالة فتحة النون واأللف ⇓   

٩٢    ضم امليم:املطوعي    

٩٢   إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٩٩    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٠٥     األلفإمالة فتحة الالم و 9   



 

 

 ١٨٣ عمشاألقراءة اإلمام 

١٠٦       فتح الشني والقاف وبعدها ألف      

١١٠        إدغام الذال يف التاء      

١١٠      ضم السني      
١١٢   ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٤   ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

١١٥       فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي       

١١٦    اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف 9  

 
 قراءة األعمش ــــــــــــــــــــانالبيـ رواية حفص  اآلية
٢    بالياء بدل التاء:املطوعي      
٩       ضم التاء املربوطة      
١١    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١١     كرس السني:الشنبوذي     

١١     ة الالم واأللفإمالة فتح  √   
١٢      إدغام الذال يف السني     

١٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 

 ١٨٤ عمشاألقراءة اإلمام 

١٥       كرس السني:الشنبوذي       

١٦      إدغام الذال يف السني     

١٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٠    حذف الواو: املطوعي    
٢١       املوضعني( إسكان الطاء مع القلقلة(       
٢٢        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٢٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٤      بالياء بدل التاء     
٢٤     ضم اهلاء     

٢٥     ًضم اهلاء وصال      
٢٥       ضم القاف    
٢٧     كرس الباء     
٢٧     كرس الباء      
٢٨   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف   
٢٩     كرس الباء     
٣٠    واأللف كافإمالة فتحة ال    
٣١    كرس اجليم    

٣٢     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٣٣      ًضم اهلاء وصال       



 

 

 ١٨٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٣      إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    
 مهزة بعد الياء املمدودة: ألعمشا

 فتح الدال:يالشنبوذ
   
   

٣٥    بالتاء بدل الياء    
٣٦  كرس الباء  
٣٩     كرس السني:الشنبوذي    

٣٩     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٣٩      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇  
٤٠     مالة فتحة الشني واأللفإ ±    
٤٠    إمالة فتحة الراء واأللف  ≤ 

٤٣   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   
٤٣    فتح اخلاء وحذف األلف    

٤٥    ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف    
٤٥   كرس الالم   

٤٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٤٧      إمالة فتحة الالم واأللف   √    
٥٠     ضم اهلاء     

٥٢       إسكان اهلاءوكرس القاف      



 

 

 ١٨٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٥٥ G ضم التاء وكرس الالم    
٥٥     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝     
٥٧    كرس السني: الشنبوذي    

٥٧    إمالة فتحة الواو واأللف    
٥٨   إسكان الالم :املطوعي    

٥٨    فتح الثاء    
٥٨     ضم اهلاء      
٥٩   إسكان الالم :املطوعي    

٦١    إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
٦١     كرس الباء      
٦١   مرات٨(كرس الباء (   
٦١     كرس الباء     
٦١     ًإبتداء كحفص ،امليمكرس اهلمزة و: ًوصال      
٦٤    فتح الياء وكرس اجليم:املطوعي      

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٤      إمالة اجليم  واجليمإدغام الدال يف    – 
٥     الالم واأللفإمالة فتحة 9   
٨      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  



 

 

 ١٨٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٨    بالنون بدل الياء     
٨ 
 ٩و

   
     

 ً التنوين وصال نونضم:الشنبوذي     
     

١٠   فتحة الشني واأللفإمالة  © 
١٧      بالنون بدل الياء:الشنبوذي      
١٧    بالنون بدل الياء:الشنبوذي    
١٩    بالياء بدل التاء:املطوعي      
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٢    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٢٢   ٥٣ضم احلاء واجليم ومثلها آية :املطوعي   

٢٧     إدغام الذال يف التاء    
٢٨     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٩     
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
 – 

 – 

٣١       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٣٥    اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7  

٣٧    إسكان السني:املطوعي     
٣٨   ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   
٤١     الواو مهزةإبدالو إسكان الزاي:املطوعي        

٤٣     فتحة الواو واأللفإمالة    



 

 

 ١٨٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٤    كرس السني:الشنبوذي   

٤٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨     املضمومةبنون مفتوحة بدل الباء    

٤٩       فتح النون:املطوعي        

٥٠       إدغام الدال يف الصاد       

٥٠      إسكان الذال وضم الكاف خمففة     
٥٠    فتحة الباء واأللفإمالة Š  
٥٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٥٨       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٥٩       فتحة الواو واأللفإمالة     
٦٠   الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈  
٦٠     بالياء بدل التاء     
٦٠    واأللفزايفتحة الإمالة   ƒ 
٦١    ضم السني والراء دون ألف    
٦١     قاف وإسكان امليمضم ال    

٦٢     إسكان الذال وضم الكاف خمففة    

٦٩  قرص اهلاء بدون صلة  

٧٤     
  – عىل اإلفراد - حذف األلف : األعمش

  كرس الذال:املطوعي
     
     

٧٥      ،وختفيف القاففتح الياء، وسكون الالم      



 

 ١٨٩ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    

  إمالة فتحة الطاء:األعمش
  ≡  عند امليم سنيإظهار نون: املطوعي

٤      ضم اهلاء     

١٠     إمالة فتحة الدال واأللف    
١٠   واأللفإمالة فتحة السني  7  

١٣   فتح القاف:املطوعي      
١٣   فتح القاف:املطوعي    

١٧    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
١٨       إدغام الثاء يف التاء    
٢١   يمكرس الالم وختفيف امل: املطوعي   
٢٢    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٢٤   فتح اهلمزة:املطوعي    
٢٩     إدغام الذال يف التاء    
٣٢      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٣٧    السني وكرس احلاء خمففةبعداأللف     
٣٩    الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈   
٤١    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٤٢    كرسالعني :الشنبوذي    
٤٣   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ١٩٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٥      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٤٥   األلفإمالة فتحة السني و 7 

٤٥    فتح الالم وتشديد القاف    

٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٩    ستفهاممفتوحة عىل اإلمهزة زاد   
٥٢   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٥٧    كرس العني    
٥٩    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :ملطوعيا ∴     

٦١    
 فتحة الراء واأللف إمالة ًوصال
 الراء واهلمزة  إمالة  :اًوقف

≤   
∫≤   

٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٢    إسكان الياء    
٦٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٩      ضم اهلاء     

٨٩    اًإمالة فتحة التاء واأللف وقف �  
٩٢    إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
١٠٩    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١١٨    إسكان الياء    
١٢٧    مع املد املنفصلسكان الياءإ    



 

 ١٩١ عمشاألقراءة اإلمام 

١٢٨      كرس التاء:املطوعي      
١٣٢   كرس التاء:املطوعي     

١٣٤    كرس العني    
١٤١     ثم تنوين ضمإدغام التاء يف الثاء     

١٤٥    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١٤٧    كرس العني    
١٤٩      كرس الباء     

١٦٤    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١٧٣      ضم اهلاء     

١٨٠   ل مع املد املنفصسكان الياءإ    

١٨٣   كرس التاء: املطوعي  
١٨٧    إسكان السني    
١٩٣    تشديد الزاي    

١٩٣    
  

 فتح احلاء 
 وفتح النون

   
    

١٩٧    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
١٩٩     ضم اهلاء     

٢٠٦     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠٧    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٢٠٩    واأللفإمالة فتحة الراء    ≤  
٢١٨    واأللفإمالة فتحة الراء    ≤  



 

 ١٩٢ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان ة حفصرواي  اآلية
١    إمالة فتحة الطاء ≡  
٢    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٢        إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٦    اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف   ⊆   

٧   واأللفإمالة فتحة السني  7 

٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٩    إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٠     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
١٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١١   فتح احلاء والسني: املطوعي    
١٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

١٨     
 إسكان النون خمفاة:الشنبوذي

 اء وتشديد الطاءضم الياء وفتح احل:املطوعي
    
    

١٩      األلفإمالة فتحة الضاد و ∂    
٢٠     إسكان الياء    
٢٠   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄  

٢٢    ضم الكاف    

٢٢   بدل تنوين الكرسفتح اهلمزة:املطوعي    



 

 ١٩٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٥       

 ختفيف الالم ثم ياء النداء ثم فعل أمر 
)     (أنظر األصول ، 
 باهلاء بدل اهلمزة : وجه ثانلمطوعيول

 وتشديد الالم

       
       

٢٥    بالياء بدل التاء:املطوعي    
٢٥     بالياء بدل التاء:املطوعي    
٢٨    ضم اهلاء: املطوعي     
٣٥    ضم اهلاء: املطوعي     
٣٦    إمالة فتحة اجليم واأللف –  

٣٦     
 اً ووقفًإثبات الياء وصال

 مع إدغام النون يف النون مع املد املشبع      

٣٦     اً ووقفًحذف الياء وصال      
٣٦     أللفإمالة فتحة التاء وا �  
٣٦     كرس التاء: املطوعي     

٣٧    ضم اهلاء: املطوعي     
٣٩  إمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫  
٤٠  إمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫  
٤٠    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄  
٤٢    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٤٢  الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈  
٤٤  الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈  



 

 ١٩٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٥   تنوين كرس  
٤٥      ًضم النون وصال :الشنبوذي      

٤٩       ل النون وضم التاء الثانيةبالتاء بد        
٤٩     بالتاء بدل النون وضم الالم الثانية     
٤٩     ضم امليم وفتح الالم   

٥٢    كرس الباء   

٥٥    كرس التاء: املطوعي    

٥٨      ضم اهلاء     

٥٩     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٥٩    بالتاء بدل الياء    

٦٠   
، ٦١ختفيف امليم ومثلها اآليات :املطوعي

٦٤، ٦٣، ٦٢   

٦٣   إسكان الياء  وحذف األلف  

٦٣    لباءبالنون املفتوحة بدل ا    

٦٣     اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف  9  

٧٠      ضم اهلاء     

٧١     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٧٢    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٧٦    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٧٧    اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   



 

 ١٩٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٨٠      إمالة فتحة التاء واأللف �    

٨١    
 تاء بدل الباء وإسكان اهلاء دون ألف:الشنبوذي

  ً بتنوين كرس وقفا بالياءًوصال: املطوعي
    

    
٨١     فتح الياء     

٨٢      ضم اهلاء     

٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨٥      ضم اهلاء     

٨٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٨٨     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

٨٨     كرس السني:الشنبوذي     

٨٩    الة فتحة اجليم واأللفإم –  
٨٩    كرس العني بدون تنوين  :الشنبوذي    
٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٩٢     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٩٣   بالياء بدل التاء    

 
 قراءة األعمش ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص  اآلية
١    

  إمالة فتحة الطاء:األعمش
  ≡  عند امليم سنيإظهار نون:املطوعي

٣   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ١٩٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٦      
 ياء مفتوحة وفتح الراء ثم ألف 

≥ وإمالة فتحة الراء واأللف  

٦    ضم النون    
٦  ضم النون    
٦       ضم الدال       
٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٨      ضم احلاء وإسكان الزاي     
٩    إمالة فتحة السني واأللف 5   
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٤      إمالة فتحة الواو واأللف      
١٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٥    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝   
١٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٩    إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٠     اجليم واأللفإمالة فتحة –  
٢٠    اًإمالة فتحة الصاد واأللف وقف ±  
٢٠     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢٠    إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٢    إمالة فتحة السني واأللف 5   
٢٣    ًضم اهلاء وصال     
٢٣    إشامم الصاد صوت الزاي <   



 

 ١٩٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٤     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٤    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٥      إمالة فتحة اجليم واأللف   •  
٢٥      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٢٥   حة اجليم واأللفإمالة فت  – 
٢٦      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٢٧   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   
٢٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٩     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝   
٢٩   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7  
٢٩        ًضم اهلاء وصال        
٢٩     ضم اجليم     
٣٠      إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٣٠    إمالة فتحة السني واأللف 7   
٣١     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄  
٣١   ة فتحة الالم واأللفإمال √ 
٣١    إمالة فتحة السني واأللف 7   

٣٢    
 ضم الراء:الشنبوذي

 ضم الراء واهلاء: املطوعي
   
   

٣٢    وإشباع مد األلف تشديد النون:الشنبوذي     

٣٤     إسكان الياء    



 

 ١٩٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٤     إسكان القاف    

٣٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣٦   ٣٧ ومثلها آية إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٦    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄     
٣٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٧     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٣٧     بالياء بدل التاء    
٣٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٩     فتح الياء وكرس اجليم:املطوعي     
٤٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٣   اًلف وقفإمالة فتحة السني واأل 7 
٤٣     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤٣    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7 
٤٥       املوضعني(ضم اهلاء(     
٤٦     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٤٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٤٨   املوضعني (إمالة فتحة السني واأللف( 7 
٤٨   فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء:الشنبوذي     

٤٩      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ    
٥٠    إمالة فتحة الواو واأللف    



 

 ١٩٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٥٠    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٥٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥٣      ضم اهلاء     

٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٧    إمالة فتحة الباء واأللف ‰   
٥٩     املوضعني(أللفإمالة فتحة الراء وا(  ≤   
٥٩      وضمها ابتداءًكرس اهلمزة وصال ، ً      
٥٩      ضم اهلاء     
٦٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٠      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٦١      ء واأللفإمالة فتحة اليا ∼    

٦٣       ضم اهلاء      
٦٤    إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٦٦       ضم اهلاء      
٦٧    إمالة فتحة السني واأللف 5   
٦٨     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٠     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٧٠    ٨٨ ومثلها آية فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي    

٧١   كرس التاء: املطوعي    
٧٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٧٦     إمالة فتحة الغني واأللف ) 



 

 ٢٠٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٧٦      ضم اهلاء     

٧٧      إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٧٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٧٨      ًضم اهلاء وصال     
٧٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨٠        إمالة فتحة القاف واأللف    ⊆  

٨٢     
 اًالوقف عىل الياء اختبار:املطوعي
َبدأَأن ي  ولهاًواضطرار َ  بالكافْ ) (   

٨٢     ضم اخلاء وكرس السني     

٨٢        
 اًالوقف عىل الياء اختبار:املطوعي
َوله أن يبدأ بـ  اًواضطرار َ ْ َ) (   

٨٤    املوضعنييف (إمالة فتحة اجليم واأللف (  –  
٨٤       اً وقف واأللفالزايإمالة فتحة  ∞   
٨٥   إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٨٥      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ    
٨٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٧    اء وكرس اجليمتفتح ال:املطوعي    



 

 ٢٠١ عمشاألقراءة اإلمام 

١٩        بالتاء بدل الياء :املطوعي        
٢٤    إمالة فتحة اجليم واأللف •   
٢٥      إدغام الذال يف التاء     
٢٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٥     إمالة فتحة الواو واأللف   
٢٧     كرس الذال:املطوعي     
٢٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٨     زاد مهزة استفهام     
٣١    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣١        إمالة فتحة الراء واأللف ≤      

٣٢         
إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف :املطوعي

  اجليم     

٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣٣   السني الضمكرسة إشامم :الشنبوذي >  
٣٣      الضاد و األلفإمالة فتحة ∂   
٣٣     وختفيف اجليم خمفاةسكان النونإ    
٣٤      كرس السني      
٣٨   فتحن تنوي   
٣٩       إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم      –  
٣٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٤١   كرس الباء    



 

 ٢٠٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٢   بالتاء بدل الياء   
٤٥    إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٥٠   حذف األلف بعد الياءـ  عىل اإلفراد ـ    
٥١     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٥١      ضم اهلاء     

٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٥٢     فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٥٣    اًواأللف وقف امليمة إمالة فتح  ∧   
٥٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  •  
٥٥       واأللف  الشنيإمالة فتحة   ± 
٥٦      ووصالاًإسكان الياء وقف ً      
٥٧     تنوين ضم أو كحفص:املطوعي وجهان     

٥٧     فتح التاء: املطوعي     

٥٧    وكرس اجليم مفتوحةاءيالب     
٥٨        ثاء ساكنة ثم واو خمففة ثم ياء بدل اهلمزة     
٦١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٦٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٥    إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٦٦       إسكان الالم       
٦٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    



 

 ٢٠٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٦٨     اًواأللف وقف الواوإمالة فتحة    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   اًإمالة فتحة النون واأللف وقف ⇓ 
٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٩      أللفإمالة فتحة اجليم وا   –  
١٠    إمالة فتحة اهلمزة واأللف Κ…     
١١    اء وكرس اجليمتفتح ال: املطوعي     
١٩     فتح التاء وضم الراء      
٢٢    فتح الالم بعد األلف    
٢٧     ة فتحة  الالم واأللف إمال 9   
٣٢     ألف بعد الفاء وختفيف الراء: املطوعي   

٣٢     ضم اهلاء: املطوعي     
٣٥      ضم اهلاء     
٣٦     كرس النون    
٣٨        إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٣٩   اًإمالة فتحة  الباء واأللف وقف Š 

٤٠      إمالة فتحة  الالم واأللف 9   



 

 ٢٠٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٠     بالتاء بدل الياء     
٤٧    إسكان السني:املطوعي     

٤٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٤٨   إسكان الياء وحذف األلف  

٤٨    اً وقف واأللفالراءإمالة فتحة ⁄  

٤٨     فتح اخلاء وحذف األلف     

٤٩      ضم اهلاء     
٥٠     إمالة فتحة التاء واأللف �     
٥٢     إمالة فتحة التاء واأللف �    

٥٣   

دال ساكنة ثم هاء ثم   مفتوحةتاء:الشنبوذي
 قف عليها بالياءي مكسورة

 بتنوين كرس:املطوعي

    
    

٥٣    فتح الياء     

٥٤ 
      

     
    

ًوجها واحدا بفتح الضاد ً 

     
     

  
٥٦     إدغام الثاء يف التاء   
٥٨        إدغام الدال يف الضاد         

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   



 

 ٢٠٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٣   تنوين ضم     

٥    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٦      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و:املطوعي      
٧      واأللف  الالمإمالة فتحة 9   
٧     واأللف  الالمإمالة فتحة √  
١٠       واأللف  القافإمالة فتحة  ⊆   
١٢     ًنون  وصالضم ال:الشنبوذي      
١٣   كرس الياء    

١٤     ًنون  وصالضم ال:الشنبوذي      
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦   كرس الياء    

١٧   كرس الياء    

١٨   ألف بعد الصاد وختفيف العني     

٢٠    
 مربوطة منونة ًتاءإبدال اهلاء سكان العني وإ

  بالفتح    

٢٠    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٢١   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٢٢    فتح السني وتشديد الالم    

٢٢      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٩     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٣١    فتح النون والعني وألف بعد امليم:املطوعي    



 

 ٢٠٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٢    إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٤    وختفيف الزاي خمفاةسكان النونإ:املطوعي    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
٣     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٤     إمالة فتحة الواو واأللف     
٥      بالياء بدل التاء:املطوعي     
٩     إمالة فتحة الواو واأللف     
١١       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇     
١١    اء وكرس اجليمتفتح ال:املطوعي    
١٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٣     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
١٦      إمالة فتحة الفاء واأللف :   

١٧   
  بعدها ألففتح اهلمزة والفاء :الشنبوذي
  ثم ياء وتاء والفاءفتح اهلمزة :املطوعي

   
     

١٧     باجلمع–راء خمففة بعدها ألف-    

١٩      إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٠     إمالة فتحة الواو واأللف  



 

 ٢٠٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٠    إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٢١    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٢٣   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 7  

٢٣    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٢٣    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص :املطوعي ∴     
٢٤    كرس الالم وختفيف امليم   
٢٨     مالة فتحة التاء واأللفإ �   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    فتحة احلاء واأللفإمالة š  
٣       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤     فتح التاء واهلاء      
٦   املوضعني ( فتحة الالم واأللف مالة إ( √  
٧     إمالة فتحة السني واأللف 7    
٧   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  5 

٩     
 فتح الذال والكاف مشددتني: املطوعي

 ٤١ومثلها آية     

٩      
 حة اجليم واأللفإمالة فت:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
  –   
  –   

٩      ٢٤و ١٤ومثلها آية ضم اهلاء     



 

 ٢٠٨ عمشاألقراءة اإلمام 

١٠     
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
 –   
  –   

١٠    إدغام الذال يف الزاي     

١٠      اً ووقفًوصالإثبات األلف       
١٣     فتح امليم     
١٣      كرس الباء      
١٩    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٩     إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
٢٠     كرس السني:الشنبوذي     

٢٢    
  إمالة الراء وفتح اهلمزةًوصال

  ⁄∫ فتحة الراء واهلمزة واأللف  إمالة اًوقف

٢٢   فتحة الزاي واأللفإمالة ƒ 

٢٣      فتحة الضاد واأللفإمالة ∝   
٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٥       اًفتحة الفاء واأللف وقفإمالة  ⊃   
٢٦       ًضم اهلاء وصال      
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣١       بالياء بدل التاء     
٣١       بالياء بدل النون      
٣٣    كرس القاف    

٣٣     كرس الباء     



 

 ٢٠٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٣     فتحة الالم واأللفإمالة √  

٣٤      فتحة الالم واأللفإمالة 9  
٣٤     كرس الباء     
٣٦      اًفتحة الضاد واأللف وقفإمالة ∝   
٣٦      إدغام الدال يف الضاد     

٣٧     اًفتحة الشني واأللف وقفإمالة  ́  

٣٧      فتحة الشني واأللفإمالة ±   
٣٧      فتحة الضاد واأللفإمالة ∝   
٣٩       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٠    كرس التاء    

٤٨   فتحة الذال واأللفإمالة  ′  
٤٨       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٩       ضم التاء وألف بعد امليم مع املد الالزم     
٥٠      ضم اهلاء     
٥١     فتحة النون واأللفإمالة ⇓  
٥٣  كرس الباء  
٥٣      فتحة النون واأللفإمالة ⇓  
٥٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٩     فتحة النون واأللفإمالة ⇓  
٦٦      اً ووقفًوصالإثبات األلف       

٦٧      اً ووقفًوصالإثبات األلف       



 

 ٢١٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٨   اءببالثاء بدل ال  

٦٩   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٩ 
  

   

العني ثم باء ساكنة ثم دال فتح :املطوعي
 منونة بالفتح 
 بالم مكسورة

   
 

٧٣    ضم الباء: املطوعي    

 
 قراءة األعمش لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص  اآلية
٣       واأللف الالمإمالة فتحة  9 

٣    
  مشددةالالمحذف األلف وفتح :املطوعي

  ألف ثم   

٣     كرس الزاي     

٣ 
    

   
  فتح الراء فيهام:املطوعي    

  

٥        تنون كرس بدل تنوين الضم      
٦     اًواأللف وقف الراءإمالة فتحة ≤  

٦   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
٨     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٩      نبالياء بدل النو     
٩    بالياء بدل النون    



 

 ٢١١ عمشاألقراءة اإلمام 

٩      ًضم اهلاء وصال      
٩      بالياء بدل النون      
٩      ضم اهلاء     
٩     إسكان السني     
١٣     وصالحتذف(إسكان الياء :املطوعي ً(    
١٥    فتح اهلمزة بدل التنوين:املطوعي     
١٥    كرس الكاف    
١٦      ضم اهلاء     
١٨      اًواأللف وقفإمالة فتحة الراء   ≤   
١٨    اًواأللف وقفإمالة فتحة الراء ≤  
٢٠       إدغام الدال يف الصاد       
٢٠      ضم اهلاء     
٢١      ضم اهلاء     
٢٢   ًضم الالم وصال: الشنبوذي   

٢٣    ضم اهلمزة  
٢٣   فتح الفاء والزاي   
٢٤    اًقفواأللف و الدالإمالة فتحة Ÿ   
٢٧    إسكان الياء:املطوعي   

٢٩      التاء واأللفإمالة فتحة  �   
٣١   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  



 

 ٢١٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٣٢        
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 ال يف اجليمإدغام الذ:املطوعي
  –     
  –    

٣٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٣٧     إسكان الراء:املطوعي      
٣٩    ضم الياء وفتح القاف وتشديد الدال:املطوعي   

٤٠     اًإبدال الياء نون:الشنبوذي     
٤٠   اًإبدال الياء نون:الشنبوذي    
٤٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٤٣      ضم اهلاء     
٤٣    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄     
٤٣     األلف و  اجليم إمالة فتحة  –  
٤٤     ضم اهلاء: املطوعي    

٤٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٤٦     إمالة فتحة الدال واأللف    
٤٧     مع املد املنفصلإسكان الياء  ¯   
٤٨     كرس العني     
٤٩    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٥١   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٥٢     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓   
٥٢      مهزة بدل الواو مع املد املتصل    



 

 ٢١٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٥٤    الضمإشامم كرسة احلاء:الشنبوذي  &   

 
 قراءة األعمش ـــــانالبيــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١    إسكان السني:املطوعي    
١    إمالة فتحة  النون واأللف ⇒  
٣     فتح الذال والكاف مشددتني: املطوعي     
٣    كرس الراء    
٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٤    إسكان السني:ياملطوع    
٤     فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي     
٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨      اهلمزة واأللف وءفتحة الراإمالة ∫≤   
٨    ضم التاء وكرس اهلاء:الشنبوذي   

٨    فتح السني:الشنبوذي     

٨      ٣٦ومثلها آية ضم اهلاء     
٩   إسكان الياء وحذف األلف  
١١     إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘   
١١   فتح الياء وضم القاف:املطوعي   
١١     إسكان امليم:املطوعي    

١٢      اًالة فتحة الراء واأللف وقفإم ≤   



 

 ٢١٤ عمشاألقراءة اإلمام 

١٣     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
١٤    إدغام الكاف يف الكاف: املطوعي   
١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٨     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٨    حة الكاف واأللفإمالة فت   
١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٩    إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
٢٥     األلفو  اجليمإمالة فتحة   –  
٢٦     إدغام الذال يف التاء   
٢٨     اً وقفإمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٣٣       تنوين كرس      
٣٦     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝    
٣٧     األلفو  اجليمإمالة فتحة  –  
٤٠    باجلمع-  بعد النون اًزاد ألف:الشنبوذي-     
٤٢     املوضعني (  إمالة فتحة اجليم واأللف(  –  
٤٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٢    اً وقفإمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٤٢  األلفو  الزايإمالة فتحة ƒ 
٤٣      ًإسكان اهلمزة وصال        
٤٥     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   



 

 ٢١٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٥    إمالة فتحة اجليم واأللف –  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١         إمالة فتحة الياء  ÿ     

٤   إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي 
  بدل الصاد بالسني:الشنبوذي

 ;  
 

١٠      ضم اهلاء     
١٢     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١٣    إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش 
 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي

 –   
 –   

١٤      وصالضم اهلاء: وذيالشنب ً 
  اً ووقفًضم اهلاء وصال: املطوعي    

١٩   فتح اهلمزة الثانية:املطوعي    
١٩      ختفيف الكاف:املطوعي      
٢٠    األلفو  اجليمإمالة فتحة –   
٢٠     اًإمالة فتحة الصاد واأللف وقف ±   
٢٠     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢٢     إسكان الياء   

٢٢    اء وكرس اجليمتفتح ال:املطوعي    
٢٦   الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈  
٣١    ضم اهلاء: املطوعي    



 

 ٢١٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٤     كرس العني     

٣٥     ضم الثاء وامليم :الشنبوذي 
 امليمإسكان  ضم الثاء و:املطوعي

     
     

٣٥    اً ووقفًحذف اهلاء وصال:املطوعي    
٤١     كرس الذال:املطوعي     
٤٥   الضمإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈  
٤٧   الضمإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈  
٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٩   إسكان اخلاء وختفيف الصاد:املطوعي    
٥٢         بدون سكت         
٥٦    ضم الظاء بدون ألف بني الالمني    

٦١     
   

 ًضم النون  وصال: الشنبوذي   
   

٦١   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
٦٢    ضم اجليم والباء وختفيف الالم :الشنبوذي    
٦٦    وت الزايالصاد صإشامم :املطوعي < 

٦٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٧٢    ضم الراء:املطوعي     
٨١      إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٨٣   فتح الكاف وحذف الواو:املطوعي    



 

 ٢١٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٨٣    فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١       مع املد املشبعإدغام التاء يف الصاد:املطوعي        

٢         مع املد املشبعإدغام التاء يف الزاي:املطوعي          

٣         مع املد املشبعإدغام التاء يف الذال:املطوعي         

٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨     إمالة فتحة الالم واأللف  9   
١٢     ضم التاء     
١٨    كرس العني :يالشنبوذ    

٢٣   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٣٥   الضمإشامم كرسة القاف : الشنبوذي  ∈  
٣٧    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٤٥      ضم اهلاء     
٤٧    كرس الزاي    
٥٥      فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫≤   
٥٩    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٧١       إدغام الدال يف الضاد      

٧٥      إمالة فتحة الدال واأللف      



 

 ٢١٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٧٧     كرس الذال:املطوعي     

٨٤    
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
–   
 –   

٩٣      ضم اهلاء     
٩٤    ضم الياء    

١٠٢     كرس الياء     
١٠٢     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
١٠٢    ثم ياء بدل األلف الراء ضم التاء وكرس    
١٠٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 

١٠٣    
حذف اهلمزة وفتح السني وتشديد :املطوعي

 الالم   

١٠٥    إدغام الدال يف الصاد    

١١٣     كرس الذال:املطوعي     

١١٤   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١١٨    إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي < 

١١٩     ضم اهلاء:الشنبوذي     

١٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٣٧      ضم اهلاء     
١٥٣     اً فتحة الفاء واأللف وقفإمالة ⊃   
١٧١        إدغام الدال يف السني        



 

 

 ٢١٩ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     األلفو  اجليمإمالة فتحة  –  
١٣   تنوين ضم   
١٤    إسكان السني:املطوعي     
١٥    ضم الفاء    
٢١    لفإمالة فتحة التاء واأل �  
٢٢    إمالة فتحة الغني واأللف )   
٢٢    إشامم الصاد صوت الزاي: املطوعي < 
٢٣    إسكان الياء    
٢٤      إدغام الدال يف الظاء       
٢٤    ختفيف النون: الشنبوذي    
٢٥     ٤٠ ومثلها آية إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃     
٢٦     إمالة فتحة الواو واأللف    
٤١     إمالة فتحة الدال واأللف   
٤١     ًحتذف وصال (إسكان الياء(     
٤١ 

 ٤٢و

  
    

 ًضم نون التنوين وصال:الشنبوذي
  

    

٤٣      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٤٥   اً ووقفًحذف الياء وصال: املطوعي   



 

 

 ٢٢٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٦   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  
٤٨       تشديد الالم مفتوحة وإسكان الياء      
٦٢    واأللفءإمالة فتحة الرا  ≤   
٦٢     واأللف فتحة الراء إمالة ⁄    
٦٣      ًمهزة وصل بدل القطع وتكرس ابتداء     
٦٣      ضم السني      
٦٩   إسكان الياء   
٦٩     إمالة فتحة الالم واأللف  9   
٧٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٨٤    فتح القاف:الشنبوذي   
٨٤    ضم القاف:املطوعي   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣      واأللف الفاءإمالة فتحة ⊃   
٤       واأللف  الفاءإمالة فتحة ⊃    
٥     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٦     ًابتداء كحفص (ًكرس اهلمزة وامليم وصال(     
٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٧      واأللف الضادإمالة فتحة ∂   
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  



 

 

 ٢٢١ عمشاألقراءة اإلمام 

٩   ختفيف امليم   
١٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠    اًإمالة فتحة الفاء واأللف وقف  :   
١٧       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١٨    األلف إمالة فتحة الدال و Ÿ  
٢١      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١         إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٢٣    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٢٤    إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٢٥     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       

٣٢      
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
  –  
  –  

٣٢   اًواو واأللف وقفإمالة فتحة ال   
٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٣٦     وفتح الباء وألف بعدها كرس العني      
٣٨     للساكننيًحتذف وصال(إسكان الياء (     
٤١      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٤١      ضم اهلاء     
٤٢     اًإمالة فتحة الفاء واأللف وقف :   



 

 

 ٢٢٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٢    
 ضم القاف وكرس الضاد
 وياء مفتوحة بدل األلف  

٤٢     ضم التاء   
٤٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٤٢    واأللف  امليم  إمالة فتحة:اًوقف  ∧   
٤٤    اء وكرس اجليمتفتح ال:املطوعي    
٤٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٥٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٥٣       إسكان الياء       
٥٣      كرس النون      
٥٦       إمالة فتحة التاء واأللف �   
٥٧     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٨   إمالة فتحة الراء واأللف : اًوقف ≤  
٥٩     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥٩      إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    –  
٦٠   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ≤  
٦٠   اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف   
٦١        عىل اجلمع- ألف بعد الزاي-      
٦٧    فتح الدال:املطوعي     
٦٧      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٦٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 

 ٢٢٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٦٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٦٩    ضمالإشامم كرسة اجليم  : الشنبوذي %  
٧١     ضمالإشامم كرسة السني :الشنبوذي    
٧١     إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٧١    إسكان السني: املطوعي    
٧١      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٧٢   ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈  
٧٢    اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف     
٧٣     ضمالإشامم كرسة السني :الشنبوذي    
٧٣     اجليم واأللفإمالة فتحة    – 
٧٥     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ≤  
٧٥    ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  
٥    دغام الذال يف التاءإ     
٨   حذف األلف وفتح التاء: املطوعي   
٨     كرس الذال: املطوعي    
٩       ًضم اهلاء وصال      
١٦      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃   

• 

• 



 

 

 ٢٢٤ عمشاألقراءة اإلمام 

١٧     إمالة فتحة الزاي واأللف ∞    
٢٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٥     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٢٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٦      فتح الياء واهلاء     
٢٦      ضم الدال       
٢٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٧     إدغام الذال يف التاء   
٢٨      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و     –  
٢٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٢٩    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  
٣١   نوين كرست    
٣٤        إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم     –  
٣٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٥     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٧    ضم العني   
٣٧   لسني واأللفإمالة فتحة ا 7 
٣٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٩      فتحة الراء واأللفإمالة  ≤    
٤٠     إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞   
٤٠    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  



 

 

 ٢٢٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٥      إمالة فتحة القاف واأللف ∀  
٤٥    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٥٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٥١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٣   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف  7  
٥٣    لة فتحة الدال واأللفإما Ÿ   
٥٣    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص:املطوعي ∴     
٥٤    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٥٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    
٥٦      واأللفإمالة فتحة التاء    �  
٥٨    واأللفإمالة فتحة امليم  ∧    
٦٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٦٤     كرس الصاد    
٦٦   إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٦٧    نيشكرس ال    
٦٧     إمالة فتحة الفاء واأللف :    
٦٧     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٦٨     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝   
٦٩     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  
٧٣   ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈  



 

 

 ٢٢٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٧٥ 
     

    
 كرس التاء: املطوعي     

   
٧٦   اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف     
٧٧    فتح الياء وكرس اجليم:املطوعي    

٧٨    إسكان السني: املطوعي    
٧٨  إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٨٢       إمالة فتحة  النون واأللف  ⇒  
٨٣      ة فتحة اجليم واأللفإمال   –  
٨٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  
٦   ألففتح القاف وبعدها : املطوعي  

٦   
 تحة احلاء واأللف إمالة ف:الشنبوذي
 بعدها ياءوكرس احلاء :املطوعي

š  
   

١١      إمالة فتحة الواو واأللف    
١٢     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝ 
١٢      إمالة فتحة احلاء واأللف š    
١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٣   تنوين كرس    



 

 

 ٢٢٧ عمشاألقراءة اإلمام 

١٤      
 إمالة فتحة اجليم واأللف:األعمش

 إدغام الذال يف اجليم:املطوعي
  –   
  –   

١٤    إسكان السني:املطوعي     

١٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦      ضم اهلاء     
١٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦      إمالة فتحة  الزاي واأللف  ∞   

١٧     
  تنوين ضم.٢ فتح الدال.١:املطوعي وجهان

 تنوين ضم: شنبوذيال
     
     

١٧     امليم واأللف إمالة فتحة   ∧   
١٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٠      ضم اهلاء     
٢١    اء وكرس اجليمتفتح ال:املطوعي    
٢٣     ف إمالة فتحة  الدال واألل     
٢٤    إمالة فتحة  الواو واأللف :اًوقف    
٢٥     ضم اهلاء    

٣٠     ضم اهلاء    

٣١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥       املوضعني ( إمالة فتحة القاف واأللف(  ⊆  
٣٩   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ≤  



 

 

 ٢٢٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٩    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٠    فتح الياء واحلاء    

٤٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٤١     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٤٣   ضمالإشامم كرسة القاف :  الشنبوذي ∈  
٤٣    إسكان السني:املطوعي    

٤٤    ة الثانيةحتقيق اهلمز    
٤٤    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
٤٤      ضم اهلاء     
٤٤     إمالة فتحة امليم واأللف  : اًوقف  ∧  
٤٥   إمالة فتحة السني واأللف  : اًوقف 7 

٤٧     عىل اإلفراد  -  بحذف األلف-     
٤٧    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘   
٥٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    

٥١    
 إمالة فتحة النون و اهلمزة واأللف:املطوعي
 إمالة فتحة اهلمزة واأللف: وذيالشنب

 0⇓  
0   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  

٥      نون ساكنة بدل التاء وطاء :الشنبوذي
 مكسورة خمففة    



 

 

 ٢٢٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٦      وضعنيامل(ضم اهلاء(     
٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١٣    إمالة فتحة الصاد واأللف ″  
١٣    إمالة فتحة السني واأللف 7   

١٣     إمالة فتحة السني واأللف 5   
١٤     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٤    واأللف  امليمإمالة فتحة  :اًوقف  ∧   
١٦        ضم اهلاء      
٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠      إسكان اهلاء     
٢٢   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ≤  
٢٣    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة    

٢٣        الباء واأللفإمالة فتحة  Š    
٢٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٢٨     فيف الزاي إسكان النون خمفاة وخت    
٢٨    كرس النون    

٣٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٦      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆ 



 

 

 ٢٣٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٧       
 كرس الباء دون ألف

   ً وإبدال اهلمزة ياء ساكنة مدية

٣٨      اء واأللفالرإمالة فتحة  ⁄  
٤١      ضم اهلاء     
٤٤       اًالراء واأللف وقفإمالة فتحة ≤   
٤٥      الراء واأللفإمالة فتحة ≤    
٤٨      ضم اهلاء     

٥٢   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي
 ٥٣ ومثلها   بالسني بدل الصاد:الشنبوذي

;  
 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  
٤   ًابتداء كحفص (ً وصالكرس اهلمزة(   
٥     كرس اهلمزة    
٨     الضاد واأللفإمالة فتحة ∝  
١١      فتح التاء وضم الراء      
١٦     الفاء واأللفإمالة فتحة  ⊃    
١٩   فتح الدال: املطوعي    
٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٤   فعل أمر،بضم القاف وحذف األلف     
٢٤    واأللفالدالة فتحة إمال  Ÿ    



 

 

 ٢٣١ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٦ 
    

    
 بنون واحدة:املطوعي

 كرس الراء وبعدها ياء بدل األلف
   

    
٢٩     ٣٠ ومثلها آية إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٣       اءكرس الب      
٣٤      كرس الباء       
٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٦     بالياء بدل النون:املطوعي    
٣٧       كرس السني:الشنبوذي       

٣٨      إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٤٢      ٧١ ومثلهاآية ضم اهلاء     

٤٣   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  

 
٤٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٤٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٥١    دال واأللفإمالة فتحة ال     

٥٣      
  بعدهااًفتح السني وزاد ألف: الشنبوذي

 مجع سوار:املطوعي
     

    
٥٣   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٥٦     ضم السني والالم    
٥٧   ضم الصاد   



 

 

 ٢٣٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٥٩    مزة مع التوسط والقرصتسهيل اهل:املطوعي ∴     
٦١   فتح العني والالم    

٦١    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 
٦٣  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٣    إمالة فتحة السني واأللف  5  
٦٣       إدغام الدال يف اجليم     

٦٤    
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
;  

 

٧١      
وحتذف الياء (حذف اهلاء من آخره 

 )ًللساكنني وصال     

٧٢      إدغام الثاء يف التاء      
٧٨     إدغام الدال يف اجليم      
٨٠      كرس السني:الشنبوذي      

٨٠    إمالة فتحة الواو واأللف    
٨٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٨٠     ضم اهلاء: املطوعي     
٨١   ضم الواو وإسكان الالم   

٨٥     
 ياء بدل التاءبال:الشنبوذي

 وكرس اجليماملفتوحة بالياء :املطوعي
     

    
٨٧     إمالة فتحة النون واأللف ⇓   



 

 

 ٢٣٣ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 ءة األعمشقرا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  
١١    اًإمالة فتحة  الشني واأللف وقف   ́ 
١٣      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

١٣    الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣     إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    –  
١٦     الراء واأللف إمالة فتحة ⁄   
١٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠     إدغام الذال يف التاء   
٢٥   كرس العني   

٢٩       ضم اهلاء       
٣٠    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص:املطوعي ∴     
٣٥     الالم واأللف إمالة فتحة √  
٤١     املوضعني (اًالالم واأللف وقفإمالة فتحة ( √  
٤٥    ًإبدال الياء تاء    
٥١     ضم امليم األوىل     

٥٢   كرس العني   

٥٦     الالم واأللف إمالة فتحة √  
٥٦       القاف واأللف إمالة فتحة   ∀  



 

 ٢٣٤ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  
٤  نصب التاء بكرس التنوين   
٥    إسكان الياء وحذف األلف  
٥  نصب التاء بكرس التنوين   
٦     ًإبدال الياء تاء      
٨      الالم واأللفإمالة فتحة 9   
٩      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و:املطوعي      

١١    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ   
١١      تنوين كرس بدل تنوين الضم     

١٤      بالنون بدل الياء      
١٥    فتح التاء وكرس اجليم:املطوعي    

١٦    والقرص توسطتسهيل اهلمزة مع ال:املطوعي  ∴     
١٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٢٠    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة Ÿ  

٢٢       إمالة فتحة الزاي واأللف ∞     
٢٣    إمالة فتحة الواو واأللف    

٢٣     
إسكان الشني وحذف األلف . ١:وجهان

فتح الغني وإسكان الشني  وحذف .٢
 األلف  

     
     



 

 ٢٣٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤    لفإمالة فتحة الياء واأل ∼   
٢٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٢٥      ضم اهلاء     
٢٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٨     إمالة فتحة العني واأللف ∅   
٣١     لفإمالة فتحة الالم واأل 9   
٣٢   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٣٢     فتح التاء     

33    واأللفاحلاءإمالة فتحة  š  

٣٤   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈   
٣٤    إمالة فتحة السني واأللف  ♥  
٣٤     إمالة فتحة الواو واأللف    
٣٥      إدغام الذال يف التاء     
٣٥      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و:املطوعي       

٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥     فتح الياء وضم الراء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء  š  



 

 ٢٣٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٣     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٧      واأللف  الالمإمالة فتحة 9   
٧      ضم اهلاء     
٧    تحة اجليم واأللفإمالة ف  – 
٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٨     الفاء واأللفإمالة فتحة   ⊃  
٩    سنيإسكان ال:املطوعي   

٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  š  
١٠    والقرص  توسطتسهيل اهلمزة مع ال:املطوعي ∴     
١٢     السني واأللفإمالة فتحة  7 
١٢     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
١٣      ضم اهلاء     
١٥       الضاد واأللفإمالة فتحة ∂    
١٥     كرس الذال:املطوعي     

١٦      ًإبدال النون ياء :املطوعي     
١٦      ًإبدال النون ياء :املطوعي      
١٧   بدل التنوينكرس الفاء    
١٧       فتح اهلمزة وضم الراء       
١٨        ضم اهلاء        
١٩       بالنون بدل الياء       
٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     



 

 ٢٣٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٠     كرس السني     
٢٣    واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄  
٢٥    واأللف إمالة فتحة الراء   ≤   

٢٥     
 السني وحذف األلف إسكان:املطوعي

 وفتح الكاف Τ  

٢٦     النون واأللفإمالة فتحة ⇒ 
٢٦    واأللفاحلاءإمالة فتحة  š  

٢٧      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    
٢٩      إدغام الذال يف الصاد                             
٣٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٣      إمالة فتحة التاء واأللف �    
٣٣      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٣٤      إمالة فتحة الالم واأللف 9   

غ 
 ة األعمشقراء البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤      فتح القاف والتاء وألف بينهام      
١٠      ضم اهلاء     
١١   اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف √  
١١       إمالة فتحة الالم واأللف  √   
١٢    اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف    
١٥   اًإمالة فتحة الفاء واأللف وقف ⊃   



 

 ٢٣٨ عمشاألقراءة اإلمام 

١٧   واأللف الزاي إمالة فتحة ƒ 
١٧    اًواأللف وقف الدالإمالة فتحة  Ÿ   
١٧    واأللف التاء إمالة فتحة  � 
١٧    واأللف  الواوإمالة فتحة      
١٨      إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
١٨      إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٨       إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٩       واأللف  الواوإمالة فتحة      
٢٠       إدغام التاء يف السني        
٢٠        إدغام التاء يف السني      
٢٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   
٢٣      إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢٥     اًلة فتحة الدال واأللف وقفإما  Ÿ   

٢٥      
 إمالة فتحة الالم  واأللف :الشنبوذي

 ضم اهلمزة وكرس الالم  بعدها :املطوعي
 ياء مدية

9   
    

٢٧    باأللف املاملة بدل التاء: املطوعي  Η‹  
٣٠    أللفإمالة فتحة امليم وا ∧   
٣٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥    كرس السني     



 

 ٢٣٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢     
 صاد صوت الزايإشامم ال:املطوعي

  بالسني بدل الصاد:الشنبوذي
 ;  
   

6       املوضعني(ضم اهلاء(     
١٠   إمالة فتحة الفاء واأللف :   
١٠     وترقيق لفظ اجلاللةكرس اهلاء      
١٠        بالنون بدل الياء        
١١    ضم الضاد     
١٥    كرس الالم وحذف األلف    
١٧    إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
18      ضم اهلاء     
١٩      بالتاء بدل الياء: املطوعي       

٢٠     
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي
  بالسني بدل الصاد:ذيالشنبو

 ;  
   

٢١       إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٤      ضم اهلاء     
٢٦     إدغام الذال يف اجليم:املطوعي     
٢٦         ًضم اهلاء وصال          



 

 ٢٤٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٦      إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     
٢٧     إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٨       إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٢٨       إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٢٩      إمالة فتحة الراء واأللف   ≤  
٢٩      إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢٩       الراء واأللفإمالة فتحة   ⁄    
٢٩       إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٩      ًضم اهلاء وصال       

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٥     ضم اهلاء: املطوعي    

٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  

٦       
  ثم باء مشددة مفتوحةثاء بدل الباء

 ثم تاء مضمومة     

٩       إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١١     املوضعني(إمالة فتحة السني واأللف( 5   
١١     يد امليماء وفتح الالم وتشدتضم ال: املطوعي     



 

 ٢٤١ عمشاألقراءة اإلمام 

١١          إدغام الباء يف الفاء          
١٣     إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  
١٣      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٧      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٢     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣  حذف اهلمزة األوىل   
٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٨        إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٢    ضمتنوين    
١٤    إسكان السني: املطوعي     

١٧     اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   

١٩       
 إمالة فتحة اجليم واأللف
  وإدغام التاء يف السني –   

٢١     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٠    ضم الياء وفتح القاف بعدها ألف:املطوعي    
٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٣٣ 

 ٣٤و     وصالنون التنوينضم :الشنبوذي ً       

٣٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

 ٢٤٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٧    اًقاف واأللف وقفإمالة فتحة ال ⊆  
٤٠    كرس اهلمزة    
٤٥      ضم اهلاء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١         مع املد املشبعإدغام التاء يف الذال:املطوعي          
١٢   كرس اهلمزة:املطوعي   

١٥    كرس العني    

١٦   إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٣    ضم الالم     
٢٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  

٢٥    
وتنوين  كرس السني وإسكان الالم دون ألف

  للميمضم   

٢٥   كرس السني وإسكان الالم دون ألف    
٢٦    إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٢٧     ضم اهلاء: املطوعي    

٣٣      ضم اهلاء     
٣٨     السني واأللفإمالة فتحة  7 
٣٩       الالم واأللفإمالة فتحة √    
٤١        ضم اهلاء        



 

 ٢٤٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٣   تنوين كرس  
٤٣   إشامم كرسة القاف الضم : الشنبوذي ∈  
٤٦   كرس امليم  ِ  
٥٢    اًالتاء واأللف وقفإمالة فتحة � 
٥٥    الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٥٨     كرس النون    
٦٠      ًضم اهلاء وصال      

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٦   كرس التاء: املطوعي    
١٨   إمالة فتحة التاء واأللف �  
١٨    إمالة فتحة القاف  واأللف ∀  
٢١     ذالكرس ال: املطوعي    

٢٤      ضم اهلاء     
٢٧     إمالة فتحة القاف  واأللف  ∀ 

٣٧      
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

  بالصاد:الشنبوذي
    <   

       
٤٥      فتح الياء     
٤٨      إدغام النون يف النون:املطوعي    

٤٩    فتح اهلمزة:املطوعي   



 

 ٢٤٤ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللفالواو إمالة فتحة     
٢     واأللفالواو إمالة فتحة     
٣      واأللفالواو إمالة فتحة      
٤     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
٥       واأللفالواوإمالة فتحة      
٦        واأللفالواو إمالة فتحة       
٧     واأللفالالم إمالة فتحة  9   
٨    واأللفالالم إمالة فتحة   √  
٩      واأللفالنون إمالة فتحة   ⇓   
١٠     واأللفاحلاءالة فتحة  إم  š  
١٠      واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
١١   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  Κ…⁄  
١٢       فتح التاء  وإسكان امليم وحذف األلف        
١٢     الراء واأللف إمالة فتحة ≤   
١٣   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  ∫⁄  
١٣    واأللفالراء إمالة فتحة  ≤  
١٤      واأللفاهلاء إمالة فتحة     
١٥       واأللفالواوإمالة فتحة     
١٦      اً وقف واأللفالشني إمالة فتحة  ́ 



 

 ٢٤٥ عمشاألقراءة اإلمام 

١٦     واأللفالشني إمالة فتحة   ́ 
١٧    واأللفالزاي إمالة فتحة  ƒ 
١٧     واأللفالغني إمالة فتحة  )  
١٨   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  Κ…⁄  
١٨      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄     
١٩     زاي واأللفإمالة فتحة ال  ∞    
٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢١    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘   
٢٢   إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ  
٢٣     اًإمالة فتحة الواو واأللف وقف   
٢٣         إمالة اجليم واأللفاجليم وإدغام الدال يف   –    
٢٣    ًضم اهلاء وصال   
٢٣     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٢٥      إمالة فتحة الالم واأللف √    
٢٦      تحة الضاد واأللفإمالة ف ∂     
٢٧    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘   
٢٩    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣١      اًون واأللف وقفإمالة فتحة الن ⇒    



 

 ٢٤٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٢    
 كرس الباء وحذف األلف 
  وإبدال اهلمزة ياء مدية

٣٢    ًكرس اهلمزة وامليم وصال   
٣٢    إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆    
٣٣    إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٣٤     إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  
٣٤     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥     الراء واأللفإمالة فتحة ≤   
٣٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٣٧    إمالة فتحة الفاء واأللف :   

٣٨   األلف إمالة فتحة الراء و ≤  
٣٩    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٤٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٤١     إمالة فتحة الزاي واأللف ∞   
٤١     إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٤٢      إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٤٣     إمالة فتحة الكاف واأللف ∇   
٤٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٤٥      إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
٤٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٤٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   



 

 ٢٤٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٤٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٤٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٠     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٥١   تنوين الدال   
٥١     تحة القاف واأللفإمالة ف ⊆  
٥٢    إمالة فتحة الغني واأللف  )   
٥٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٥٤     إمالة فتحة الشني واأللف  ±  
٥٤    إمالة فتحة الشني واأللف   ́  
٥٥     فإمالة فتحة الراء واألل ⁄   
٥٦    إمالة فتحة الالم واأللف  √   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤        اجليم فتحةإمالة  وإدغام الدال يف اجليم       –  
٧     الشني خمففةفتح اخلاء وألف بعدها وكرس      
١٢    كرس العني     
١٢      اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   
١٤      إدغام النون يف النون:املطوعي    

١٩      ضم اهلاء     



 

 ٢٤٨ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٣     إدغام التاء يف الثاء      

٢٦     التاء بدل الياءب     

٢٩       الطاء واأللفإمالة فتحة ≡     
٣١      ضم اهلاء     
٣٤      ضم اهلاء     
٣٨       إدغام الدال يف الصاد       
٤١      إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     –  
٤٦    اهلاء واأللفإمالة فتحة ∑  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٨    كرس التاء أو فتحها:املطوعي وجهان     
١٢      كرس النون      
٢٤     كرس الشني    
٢٧      القاف واأللفإمالة فتحة ⊆    

٣١      
 بالياء بدل النون:الشنبوذي
 بالياء وفتح الراء: املطوعي

     
     

٤١    لفإمالة فتحة امليم واأل ∧   
٤٤    فتح الطاء والواو وتشديدمها :الشنبوذي    

٤٦    واأللفاخلاءإمالة فتحة  � 

٥٤     اًإمالة فتحة النون واأللف وقف ⇒  



 

 ٢٤٩ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٧      ضم اهلاء     

٢٢ 
    

  
 هامفيتنوين كرس 

   

  
٦٢     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٦٥    مكسورة اًزاد الم: املطوعي     
٧٥     إسكان الواو وحذف األلف    
٩٤         إدغام التاء يف اجليم: طوعيامل        

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     إمالة فتحة الواو واأللف    
٥       فتح التاء وكرساجليم: املطوعي     
٩      ذف الواوح: املطوعي     
١٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١١      ضم الفاء: املطوعي    
١٢    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   
١٢     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
١٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    



 

 ٢٥٠ عمشاألقراءة اإلمام 

١٣      وكرس الظاء مفتوحةمهزة قطع: املطوعي       
١٣   القاف الضمكرسة إشامم  : الشنبوذي  ∈  
١٤     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
١٤    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٥    إمالة فتحة الواو واأللف    
١٥      إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٦     مكسورةتشديد الزايضم النون و      
١٦       ضم اهلاء     
٢٠       املوضعني(إمالة فتحة الياء واأللف( ∼     

٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٢٣      إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٤      فتح الباء واخلاء      
٢٦     كرس الذال: املطوعي     
٢٧   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5 
٢٧      ضم اهلاء     
٢٩    ًءإبدال اهلمزة يا    

 
 رواية حفص اآلية قراءة األعمش 
١     إدغام الدال يف السني     
٢     فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء      



 

 ٢٥١ عمشاألقراءة اإلمام 

٣     فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء      
٦     إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
٧    إمالة فتحة الواو واأللف    
٧   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٨     إمالة فتحة الواو واأللف     

٨    
  قبل التاء دون ألفة خمفاجعل النون ساكنة

  وضم اجليم ثم واو مدية  

٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩       إمالة فتحة الواو واأللف      
١٠     إمالة فتحة الواو واأللف     
١١   املوضعني( إشامم كرسة القاف : الشنبوذي( ∈  
١١    إسكان اجليم دون ألف      
١١        يبدأ هبمزة مكسورة-امكرس الشني فيه -        
١٢    إمالة فتحة الواو واأللف     
١٣    إمالة فتحة الواو واأللف     
١٤      ضم اهلاء     
١٨      كرس السني:الشنبوذي     

١٩      ضم اهلاء    
١٩   إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٢       ًضم اهلاء وصال      



 

 ٢٥٢ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 رواية حفص اآلية قراءة األعمش 
٢      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢     ًضم اهلاء وصال     
٢     كرس الباء       
٣     ضم اهلاء     
٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٧       إمالة فتحة الباء واأللف Š    
٧     إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
٧   إمالة فتحة التاء واأللف �  
٧    إمالة فتحة اهلاء واأللف  
٩     ضم اهلاء: املطوعي    

١٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠     حذف الواو: املطوعي    
١١    ًضم اهلاء وصال     
١٤    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤   
١٤     كرس السني:الشنبوذي     
١٤    إمالة فتحة التاء واأللف �   
١٧   ألف بدل الياء: املطوعي   
١٩    إمالة فتحة السني واأللف ♥  



 

 ٢٥٣ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒    

 
 رواية حفص اآلية قراءة األعمش 
١    املوضعني  ( ضم اهلاء :املطوعي (    

١    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١      إدغام الدال يف الضاد      
٣     ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد    
٧    اًاأللف وقفإمالة فتحة السني و   5  
٨      إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٨    ضم اهلاء: املطوعي    

٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف     
١٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٢    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
١٣      ضم اهلاء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٥     واأللفالزايإمالة فتحة   ƒ 
٦   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5  
٦    والقرص توسطتسهيل اهلمزة مع ال:املطوعي  ∴     



 

 ٢٥٤ عمشاألقراءة اإلمام 

٦       فتحة الراء واأللفإمالة   ⁄    
٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٦     وكرس احلاء فتح السني وألف بعدها    
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧     إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٩     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
١٣      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٤   اًإمالة فتحة السني واأللف وقف 5  
١٤    والقرص توسطتسهيل اهلمزة مع ال:املطوعي  ∴     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      ضم اهلاء     
٥       فتحة الراء واأللفإمالة   ⁄    
٩    يمإسكان امل:املطوعي     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان حفصرواية  اآلية
١    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٤     كرس السني:الشنبوذي     

٤      ضم اهلاء     
٤    إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  



 

 ٢٥٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٥   ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈  
٦      ضم اهلاء     
١١    إمالة فتحة اجليم واأللف –  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     كرس الصاد      
٦     اًإمالة فتحة النون واأللف وقف ⇒   
٧      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٩    بالنون بدل الياء:املطوعي     
٩     بالنون بدل الياء:املطوعي      

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      كرس الباء     
١       إدغام الدال يف الظاء      
٣    بتنوين الضم    
٣      وصلتها بواوفتح الراء وضم اهلاء      
٣     إدغام الدال يف اجليم    
٦    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧   لتاء واأللفإمالة فتحة ا � 
٧     إمالة فتحة التاء واأللف  �  



 

 ٢٥٦ عمشاألقراءة اإلمام 

١١     بالنون بدل الياء:املطوعي    

  
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤      إدغام الدال يف الصاد      
٤     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤     الياءقبلفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة       
٥    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٨    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٨     ة العني واأللف إمالة فتح ⊕   
٩      ضم اهلاء     
٩      إمالة فتحة الواو واأللف     
١٠    ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈   
١٢       بعدهااًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألف      

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       الراء واأللف إمالة فتحة  ≤   
٣     دون ألف وتشديد الواو      
٣     الراء واأللفإمالة فتحة ≤   
٥        إدغام الدال يف الزاي         



 

 ٢٥٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٩     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٩       إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
٢٢      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ    

٢٢   
 إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي

 صاد بالسني بدل ال:الشنبوذي
;  

 
٢٥     فتحة التاء واأللفإمالة �   
٢٧     إشامم كرس السني الضم   

٢٧    ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈   
٢٨     للساكننيًحتذف وصال(إسكان الياء (    
٢٨    فصلإسكان الياء مع املد املن    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١        ًإدغام النون يف الواو وصال:الشنبوذي        
١٤    تني حمققتنيمزهب     
١٥     فتحة الالم واأللف إمالة 9  
٢٢      ًضم النون وصال:لشنبوذيا      
٣٢    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٤٨     إمالة فتحة الدال واأللف    
٥٠     إمالة فتحة الباء واأللف ‰   

• 



 

 ٢٥٨ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٤      ٥ وتنوين ضم ومثله آية إدغام التاء يف الثاء      

٧      ضم اهلاء     
٧    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ⁄ 

٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٨     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٩    إمالة فتحة اجليم واأللف –   
١١   اًإمالة فتحة الغني واأللف وقف  ) 

١٤    تشديد امليم:املطوعي      

١٨   
 بالياء بدل التاء:املطوعي

⊂  فتحة الفاء واأللف مال األعمشأو  

٢٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١١    فتح امليم:الشنبوذي               
١٥    إمالة فتحة الظاء واأللف  #  
١٦      تنوين ضم     
١٦      إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ٢٥٩ عمشاألقراءة اإلمام 

١٧       إمالة فتحة الالم واأللف  √    
١٨    إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٣١      إمالة فتحة الغني واأللف )    
٣٣       باإلفراد  - حذف األلف الثانية  -        
٣٨      فتح الياء وضم اخلاء:املطوعي      
٤٣    ٍفتح النون وإسكان الصاد     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ًضم النون  وصال:الشنبوذي    
٤     اًواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧   
٤    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٢١      ضم الواو الثانية وإسكان الالم      

٢٣    
    

 تنوين فتح: املطوعي    
     

٢٨   إسكان الياء  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   إمالة فتحة الالم واأللف 9 

٦    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
١٣     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   



 

 ٢٦٠ عمشاألقراءة اإلمام 

١٦        ضم الواو: املطوعي         
٢٧     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝     
٢٨     ضم اهلاء: املطوعي     
٢٨     إمالة فتحة الصاد واأللف ±    

 
 قراءة األعمش بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص  اآلية
٣    ًضم الواو وصال:الشنبوذي    
٩    كرس الباء   
١٦   إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
١٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٠    إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٢٠   إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥      كرس الراء      
٢٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣١     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٣٥   اًإمالة فتحة الدال واأللف وقف Ÿ   
٣٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٢    إدغام الكاف يف الكاف: املطوعي   



 

 ٢٦١ عمشاألقراءة اإلمام 

٤٧      إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٥٢    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٥٥    واأللفإمالة فتحة الشني © 
٥٦     إمالة فتحة الواو واأللف     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   كرس السني:الشنبوذي   
٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٥     القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  

٢٧    ضمالإشامم كرسة القاف  : الشنبوذي ∈   
٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء     

٣١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣٢     إمالة فتحة الالم واأللف √    

٣٣        واأللفإمالة فتحة الطاء  ≠    

٣٤     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٤    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٦  كرس السني:الشنبوذي  

٣٦     اًاأللف وقف الدال وإمالة Ÿ   



 

 ٢٦٢ عمشاألقراءة اإلمام 

٣٧     
 ًإبدال الياء تاء

  ⇒ األلف النون وفتحة  إمالة و

٣٨     إمالة فتحة الواو واأللف    

٣٩    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘   

٤٠       إمالة فتحة التاء واأللف �     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة التاء واأللف �  

٤     
 اً ووقفًحذف األلف وصال:املطوعي
 بتنوين الفتح مع اإلدغام:املطوعي

    
    

١١      القاف واأللفإمالة فتحة  ∀   
١١     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٢    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
١٤     ضم اهلاء     
١٥      ضم اهلاء     

١٥   
 بتنوين الفتح مع اإلدغام. ١:وجهان

 ضم الراء.٢
   

   

١٦   
 بتنوين الفتح مع اإلدغام. ١:وجهان

 ضم الراء.٢
   

   
١٨     إمالة فتحة امليم واأللف ∧   



 

 ٢٦٣ عمشاألقراءة اإلمام 

١٩      ضم اهلاء     
٢١    إسكان الياء :املطوعي    
٢١    رستنوين ك   
٢١      تنوين كرس      
٢١     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١    إسكان السني: املطوعي     
١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١   فتحة الراء واأللفإمالة  ≤  
٣٥    فتح امليم:املطوعي    
٤١   ضم الظاء وحذف األلف:املطوعي   

٤١     كرس العني     
٤٨   ضمال إشامم كرسة القاف : الشنبوذي ∈  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠      إدغام التاء يف السني     
٢٣   حذف األلف     
٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ٢٦٤ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا اآلية
١١    بعد النوناًزاد ألف      
١٥   إمالة فتحة التاء واأللف � 

١٥   إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٦   إمالة فتحة الدال واأللف    

١٦     اًالواو واأللف وقفة إمالة فتحكرس الطاء و     
١٧    إمالة فتحة الغني واأللف )  
١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٩   إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١     إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
٢٢     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢٣     إمالة فتحة الدال واأللف     
٢٤      إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢٥      إمالة فتحة الالم واأللف √    
٢٦    إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٢٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒ 
٢٨     إمالة فتحة الواو واأللف     

٢٩     إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   



 

 ٢٦٥ عمشاألقراءة اإلمام 

٣١     إمالة فتحة العني واأللف  ∅  
٣٢      فتحة السني واأللفإمالة  ♠  
٣٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٣٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣٥    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٣٦    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٧    إمالة فتحة الغني واأللف )  
٣٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩      إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٠  إمالة فتحة اخلاء واأللف �  
٤٠     اًإمالة فتحة اهلاء واأللف وقف    

٤٠     إمالة فتحة الواو واأللف     
٤١      إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٢      إمالة فتحة السني واأللف  ♠   
٤٣      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٤٤   واأللف األوىلإمالة فتحة اهلاء       
٤٥     إمالة فتحة الشني واأللف  ±  
٤٦    إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١       واأللف الالمإمالة فتحة  √    



 

 ٢٦٦ عمشاألقراءة اإلمام 

٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٢    واأللف امليمإمالة فتحة ∧   

٣     واأللف الكافإمالة فتحة   
٤     ضم العني     
٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٥        واأللف النونإمالة فتحة ⇒    
٦     واأللف الدالإمالة فتحة  Ÿ   
٧     واأللف فالكاإمالة فتحة   
٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   –  
٨      واأللف العنيإمالة فتحة ⊕   
٩      واأللف الشنيإمالة فتحة  ́   
١٠      واأللف اهلاءإمالة فتحة    
١٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٢   فتحة الشني واأللفإمالة  © 
٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٨     والواوحذف اهلمزة: املطوعي     
١٠   تشديد الشني   
١٢     ختفيف العني   



 

 ٢٦٧ عمشاألقراءة اإلمام 

٢٣    لفاهلمزة واألالراء وإمالة فتحة ∫⁄  
٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    واأللف الواوإمالة فتحة   
  ة فتحة الشني واأللفإمال © 
١٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٨    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٣        واأللفالالمإمالة فتحة    9  

١٤      
 مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء 

 األلف والراء فتحة وأمال   ⁄  

١٨     فتحة الراء األوىل واأللفإمالة  ≤   
١٩    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣١       ًضم اهلاء وصال       
٣١     بعد الفاءاًزاد ألف   
٣٣      ضم اهلاء     



 

 ٢٦٨ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٥      إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٩       فتح الباء     

٢١         اء ضم اهل          

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥      كرس الدال     
١٧    إمالة فتحة التاء واأللف � 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٩       اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف 9   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان واية حفصر اآلية
١       9 
٢    إمالة فتحة الواو واأللف   
٣     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٤      إمالة فتحة العني واأللف ∅    



 

 ٢٦٩ عمشاألقراءة اإلمام 

٥          
٦   إمالة فتحة السني واأللف 5  
٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٨      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠    إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
١١     ⊆    
١٢    اًإمالة فتحة الالم واأللف وقف 9 
١٢     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
١٤    إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٥    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٧     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٨     إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٩    ة فتحة السني واأللفإمال 7    

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إمالة فتحة التاء واأللف � 



 

 ٢٧٠ عمشاألقراءة اإلمام 

٤     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    

٢٢      اهلاء ضم     

٢٢     إشامم الصاد صوت الزاي:املطوعي   < 

٢٣   إمالة فتحة الالم واأللف  √ 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       كرس الواو      
٩  كرستنوين     
١٣      ضم اهلاء     
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٢٢   إمالة فتحة اجليم واأللف –  

٢٣     ضمالإشامم كرسة اجليم  : الشنبوذي % 
٢٣   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  
٢٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   كرس السني  :الشنبوذي   



 

 ٢٧١ عمشاألقراءة اإلمام 

٧   السني كرس:الشنبوذي    
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٢٠      ضم اهلاء     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   
٣   م واأللفإمالة فتحة الال  9  
٤     إمالة فتحة الشني واأللف  ± 

٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٧     إمالة فتحة الواو واأللف     
٨       إمالة فتحة الواو واأللف      
٩    إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٠  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٠    إمالة فتحة السني واأللف  ♠ 
١١       تنوين ضمإدغام التاء يف الثاء        

١١      إمالة فتحة الواو واأللف       
١٢     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  
١٣     إمالة فتحة الياء واأللف  ∼   
١٤       ضم اهلاء     



 

 ٢٧٢ عمشاألقراءة اإلمام 

١٤     إمالة فتحة الواو واأللف    
١٥    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

 
 ة األعمشقراء البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

٣    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  

٤     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٥   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥     لة فتحة القاف واأللفإما ⊆    
٦      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٧     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٨       إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٩      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١١   إمالة فتحة الدال واأللف     
١٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٣     إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الظاء واأللف  #  



 

 ٢٧٣ عمشاألقراءة اإلمام 

١٥    إمالة فتحة الالم واأللف  9 

١٥    اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆   
١٦     إمالة فتحة الالم واأللف  √   
١٧     اًإمالة فتحة القاف واأللف وقف ⊆  
١٨      إمالة فتحة الكاف واأللف     
١٩   إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
٢٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢١    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      إمالة فتحة احلاء واأللف ™   
٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٤     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٥     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   إمالة فتحة الواو واأللف    
٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٨   ن واأللفإمالة فتحة النو ⇒ 


 

 



 

 ٢٧٤ عمشاألقراءة اإلمام 


 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     إمالة فتحة الغني واأللف )   
٧    إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄  
٧      إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٨   إمالة فتحة العني واأللف ⊕    
٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٠     إمالة فتحة الالم واأللف  9  
١١    إمالة فتحة الدال و األلف Ÿ  
١٢      مالة فتحة الواو واأللفإ      
١٣     إمالة فتحة الالم واأللف  √   
١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

  
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥    رس الالمك    



 

 ٢٧٥ عمشاألقراءة اإلمام 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     فإمالة فتحة احلاء واألل š  
٦   إشامم الصاد صوت الزاي <   

 

 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ⁄   
١٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

١٠       اً وإثباهتا وقفًحذف اهلاء الساكنة وصال     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      إمالة فتحة اهلاء واأللف     



 

 ٢٧٦ عمشاألقراءة اإلمام 


 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان ة حفصرواي اآلية
٢  تشديد امليم    
٣   كرس السني:الشنبوذي   
٥    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٨      ضم اهلاء     
٩    ضم العني وامليم     

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو اآلية
٣      ضم اهلاء     

 

 

 

 
 



 

 ٢٧٧ عمشاألقراءة اإلمام 


 

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    إسكان الياء   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة اجليم واأللف –  

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢      النون واأللفإمالة فتحة   ⇒   
٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٤    ًضم التاء وصال   

 
 قراءة األعمش البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     إسكان الفاء وإبدال الواو مهزة:املطوعي    


 

 
 



 

 ٢٧٨ الفرق بني املبهج والروضة

 
املطوعي يفصل بني السورتني بالبسملة، والشنبوذي يـصل بـني الـسورتني  املبهجمن 

 .املتتاليتني بال بسملة
 .بني السورتني املتتاليتني بال بسملة الوصلب وقرأ من الروضة

 .]٤٣:النور[ ﴾Í ﴿: املبهج باهلمز  يف من قرأ
 .باإلبدال ضةوقرأ من الرو

﴿:  باالستفهام يفاملبهجمن  أ الشنبوذيقر            ﴾ ]١٤:القلم[. 
 .مزة واحدة مفتوحة عىل اخلرب كحفصهب وقرأ من الروضة

                                         
من املعروف أن كتاب املبهج ذكر روايتي الشنبوذي واملطوعي عن األعمش ولكن الروضة ذكر قراءة )١(

عىل هذا األساس ذكرت ما اختلف فيه طريق الروضة مع أحد طريقي املبهج يف األعمش بسند واحد و
  قرأ املطوعياألصول ولكن إن اختلف مع أحدمها يف الفرش واتفق مع الثاين مل أذكر ذلك، ومثاله

﴿﴾ ]وقرأها الشنبوذي كحفص، بالياء وتشديد الشني وضم اهلاء ]٧٠:البقرة﴿  ﴾  ووافق
﴿وقرأ املطوعي  لروضة الشنبوذي،طريق ا  ﴾]وقرأها الشنبوذي كحفص ، ضم الباءب ]٧٤:البقرة 

﴿  ﴾ وقرأ املطوعي  ،ووافق طريق الروضة الشنبوذي﴿  ﴾]كرس الالم وحذف ب ]٧٥:البقرة
وقرأ الشنبوذي  ،ووافق طريق الروضة الشنبوذي ﴾ ﴿وقرأها الشنبوذي كحفص ، األلف

﴿    ﴾]كحفصاملطوعيوقرأها  ،ضم الراءب ]١٧٧:البقرة ﴿     ﴾  ووافق طريق الروضة
 .املطوعي

 .٢٣، القراءات الشاذة للقايض ص١٦١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٨٥إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٥١٦ ص١الروضة ج)٣(
 .٢٢١ ص١الروضة ج)٤(
 .١٨٥ ص١الروضة ج)٥(



 

 ٢٧٩ الفرق بني املبهج والروضة

الـزاي والـسني  (:ة وهـيثالثـالصفري  يف حـروف الـ)إذ(ذال  مادغـبإ املـبهجمن  أرق
﴿ :نحو ،)والصاد      ﴾،  ﴿       ﴾ ،﴿        ﴾.  

﴿ :نحو )اجليم( يف حرف )إذ(ذال  دغمفأ وزاد املطوعي    ﴾. 
 .إدغامها يف التاء والدالب وقرأ من الروضة

K ﴿ :إظهار الم هل وبل عند التاء والثاء والسني نحو باملبهجمن  أرق  J  I  H ﴾. 
 .دغاماإلب وقرأ من الروضة

﴿ :يف املطوعي من املبهج الم بلأدغم و    ﴾ ]١٥٥:نساءال[. 
 .اإلظهامب وقرأ من الروضة

﴿ : نحـوم البـاء املجزومـة يف الفـاءادغـإ باملـبهجمـن  أرق      ﴾ ]٧٤:النـساء[، 

﴿      ﴾ ]٥:الرعـــــــــد[، ﴿       ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ 
﴿ ،]٩٧:طه[          ﴾ ]١١:احلجرات[.   

 .اإلظهارب وقرأ من الروضة

                                         
 .١٢٩، املبهج لسبط اخلياط ص ٤٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٨٣ضاح الرموز للقباقبي ص إي)١(
 .٢٢١ ص١الروضة ج)٢(
 .٢٦٢ ص١الروضة ج)٣(
 .٢٦٠ ص١، الروضة ج٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٥، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٩املبهج ص)٤(
 .٢٦٢ ص١الروضة ج)٥(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨موز للقباقبي ص،إيضاح الر١٢٤ املبهج لسبط اخلياط ص)٦(
 .٢٦٨ ص١الروضة ج)٧(



 

 ٢٨٠ الفرق بني املبهج والروضة

  ﴿ :يفظهار اإل باملبهجمن  أرق      ﴾، الشنبوذي دغموأ﴿       ﴾ 
  ﴿ :ً النـون يف الـواو وصـال يفمادغـإب وقرأ مـن الروضـة      ﴾، و﴿  

     ﴾. 
 .بإدغام املتامثلني يف كلمتني حيثام وقع املبهج مناملطوعي  أرق

 .ًدغام إذا ان احلرف األول مفتوحااإلب وقرأ من الروضة
 .حيثام وردإذا التقيا يف كلمة بإدغام املتامثلني  املبهج مناملطوعي  أرق

 .اإلظهار كحفصب وقرأ من الروضة
 بـال غنـة ً كـامالاًغامدالنون أو التنوين يف الواو والياء إبإدغام  املبهج نماملطوعي  أرق

﴿ :نحو        ﴾ ،﴿    ﴾. 
 .اإلدغام بغنة ناقص كحفصب وقرأ من الروضة
 والثانيـة جمـرورة ،والمها مفتوحةأ :ينءلف الواقعة بني رااأل املبهج من أمال األعمش

≥﴿يف    ﴾ ،﴿≤ ﴾ ،﴿⁄  ﴾ويلزم منه ترقيق الراء ،.  
 .الفتح كحفصب وقرأ من الروضة

                                         
 .٢٧٢ ص١الروضة ج ،١٣٨، املبهج ص٤٤، اإلحتاف للبناء ص١٩١ إيضاح الرموز ص)١(
 .٢٧٥ ص١الروضة ج)٢(
 ، وقد ذكرهتا يف٤٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٨املبهج )٣(

 .ًرة وتركتها يف الباقي اعتامدا عىل فهم القارئ سورة البقاجلداول يف
 .٢٦٤ ص١الروضة ج)٤(
 .٢١١ إيضاح الرموز ص،٨٩١ ،٣٥٤، الروضة ص٢٠٢املبهج ص )٥(



 

 ٢٨١ الفرق بني املبهج والروضة

  الفعل املايض الثالثي إذا كانت األلف عني الكلمة يف عرشة أفعـال األعمش من املبهجأمال
﴿: هي ©﴾ ،﴿–﴾ ،﴿ ⁄﴾ ،﴿ƒ﴾ ،﴿� ﴾ ،﴿�﴾ ،﴿≡﴾ ،﴿∂﴾ ،
﴿š﴾ ،﴿ƒ﴾ويستثنى منه،  جاءت حيث :﴿  ﴾]٦٣:ص[و] ١٠:باحزاإل[. 

عني الفعل املايض الثالثي يف  ﴿أمال من الروضة  ©﴾ ،﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾وفتح الباقي . 
 .]٥١:فصلت[ ،]٨٣:رساءاإل[ ﴾0⇓ ﴿ة النون واهلمزة يفمالبإ املبهج مناملطوعي  أرق

 .الفتح كحفصب وقرأ من الروضة
كون عني ماضيه الثالثـي ت برشط إما أن ،ملطوعي بكرس كل نون وتاء من املضارعقرأ ا

 الثالثة وأولـه مهـزة وصـل  ا عىلً أو كان ماضيه زائد،ومفتوحة يف املضارعأ ،مكسورة
(: نحو    ،     ،     .( 

 .كحفص وقرأها من الروضة
﴿: املطوعي قرأ  < ﴾ ﴿  ;﴾حيث وقعم شامباإل. 
﴿: الشنبوذي وقرأ  ﴾حيث وقع  بالسني إذا جترد من أل التعريف. 

 .كحفص  بالصادا من الروضةوقرأمه
﴿ املبهج من األعمش قرأ      ﴾ ]٣٨:زمرال[ ،﴿      ﴾ ]إسـكان ب ]٢٨:لـكامل

 .)ًحتذف وصال(الياء 
 .فص كحالياء فتحب  من الروضةامهوقرأ

                                         
 . ٣٥٣، الروضة ص٢١٢، إيضاح الرموز ص ٢٠٦ املبهج ص )١(
 .٢٠٤، إيضاح الرموز ص٣٤٧الروضة ص)٢(
 .٥١٨ ص٢الروضة ج ،٩٢، إيضاح الرموز للقباقبي ص ٢٦٥ص  املبهج )٣(
   .٤٨١، ٤٥٦ ص١الروضة ج، ٥١٨، ٤٨٠ص املبهج )٤(



 

 ٢٨٢ الفرق بني املبهج والروضة

∴ ﴿ :بالتسهيل يف املبهج مناملطوعي  أرق  ﴾حيثام وقع. 
 .التحقيق كحفصب وقرأ من الروضة

﴿ املبهج منقرأ املطوعي   ﴾حذف الواوب  حيثام وقع. 
 . كحفصإثبات الواوب وقرأ من الروضة

﴿ املبهج منقرأ املطوعي   ﴾بإسكان الزاي  حيثام وقع . 
﴿ضم الزاي ب وقرأ من الروضة   ﴾واتفقا عىل مهزها . 

﴿ املبهج من األعمش قرأ   ﴾بإسكان الطاء ، حيث وقع. 
 .فص كحضم الطاءب وقرأ من الروضة

﴿قرأ األعمش  ﴾كرستنوين  ب حيثام وقع﴿ ﴾،و ﴿ ﴾بتنوين ضم  
﴿﴾ . 

 .كحفص وقرأها من الروضة
 :وأما ما اختلفا فيه يف فرش احلروف فكام ييل

                                         
 .٥٣١ ص٢الروضة ج)١(
   .١٩٤، اإلحتاف ص ٢٨٩وإيضاح الرموز ص، ٢٨٧املبهج ص )٢(
 .٥٤٨ ص٢الروضة ج)٣(
   .١٩٤، اإلحتاف ص ٢٨٩لرموز صوإيضاح ا، ٢٨٧املبهج ص )٤(
 .٥٤٨ ص٢الروضة ج)٥(
   .٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٩املبهج يف القراءات السبع لسبط اخلياط البغدادي ص )٦(
 .٥٥٣ ص٢الروضة ج)٧(
   .٣٩٩وإيضاح الرموز ص، ٣٥١املبهج ص )٨(



 

 ٢٨٣ الفرق بني املبهج والروضة

 
 طريق الروضة البيـــــــــــــــــــــان طريق املبهج اآلية

٤     

      
  كحفص   

٥     كحفصفتح النون    

٦ <   كحفصبالصاد   

٧ 
;  

 
  كحفصبالصاد  

 

٢٦٠ A  ضم الزاي     

٢٨٢      بالصاد بدل السني    
 

 #" !  إسكان امليم ومهزة قطعًوصال #" ! ٢ و١

٢١ 
     

   
ضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكرس 

 التاء
    

   

١٦١      فتح الياء وضم الغني      

 

٩٤    األلفحذف      



 

 ٢٨٤ الفرق بني املبهج والروضة

١٢٠   ضم الدال   

١٥٢   نون بدل البالياء    

 

١٠٥      بالياء بدل النون       
 

١١٢     قدم احلاء عىل األلف وشددها وفتحها    
 

٦١     تنوين ضم فيهام     

 

٤     مهزة مكسورة     
٧٩     قدم احلاء املفتوحة املشددة عىل األلف    

 

٦٩    كحفص ومثلها الذاريات     
١١٣     كرس امليم    

 

٣٣   ضم الصاد   

 

٤٨      ل التاءبالياء بد      

 
١٠٢     فتح التاء     

 
٢٣     النونفتح      



 

 ٢٨٥ الفرق بني املبهج والروضة

 
٤٣     ًإبدال اهلمزة واوا    

٥٧    بالياء بدل التاء    

 

٦١    فتح القاف وامليم     

٧٥     
  القافشديد الالم، وتفتح الياء، وضم

 ومثلها سورة يس     

 
٣٣   اجليمشديد وت  النونفتح     

 

١٧ 
   

    
 وكرس الفاء بعدها ياءمزة ضم اهل  

١٧   بوطةراء مشددة بعدها تاء مر    

 

٢٣   ضم الفاء وكرس الزاي   
٥٢    مد دون اًمزة واوإبدال اهل      

 

١٣    
مهزة مكسورة مع والياء  ًاألفإبدال اهلمزة 

  املد املتصل    

 
١٢     ختفيف اجليم     



 

 ٢٨٦ الفرق بني املبهج والروضة

 

٣٧    إسكان الراء     
 

٤     اهلمزةضم      
 

٤   إسكان الشني   

 
 
 
 



 

 ٢٨٧ األعمشة ءراق

 
أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .١

 ســنة الطبعــة األوىل بــريوت ، دار الكتــب العلميــة–الــدمياطي الــشهري بالبنــاء 
 .م٢٠٠١

 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢
 .م٢٠٠٣أمحد خالد شكري، دار عامر الطبعة األوىل . حتقيق د-خليل القباقبي

أيب عيل احلسن بن حممد بن إبراهيم البغـدادي -الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة.٣
 . م٢٠٠٤ سنة ١مصطفى عدنان، دار العلوم واحلكم، دمشق، ط . املالكي حتقيق د

ة بـريوت حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـ –غاية النهايـة يف طبقـات القـراء .٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة.٤

 دار الكتـاب -عبـد الفتـاح القـايض–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥
 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 

عبد اهللا  – حميصن واألعمش ويعقوب وخلفبهج يف القراءات السبع املتممة بابن امل.٦
عيل بن أمحد سبط اخلياط البغدادي، حتقيق حممد بن عيد الـشعباين، دار الـصحابة 

 .طنطا مرص، الطبعة األوىل
طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي–معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٧

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
حممـد بـن أمحـد موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة يف القراءات الزائـدة عـىل العـرشة .٨

 . خمطوط-املتويل
 دار ابن كثري، دمـشق الطبعـة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.٩

 .م٢٠٠٦الرابعة سنة



 

 ٢٨٨ األعمشة ءراق

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥ .................................................................................ةقدمم
  ٨.............................................االعمش مهران بن سليامنالتعريف باإلمام 

  ٩...................................................املطوعي سعيد بن العباس احلسن أبو
  ١٠.....................................................الشنبوذي أمحد بن حممد الفرج أبو

  ١١.................................................................االعمشة ءراقأصول 
 ٥٥................................................................. البقرة- سورة الفاحتة

  ٨١......................................................................سورة آل عمران
  ٩٠..........................................................................سورة النساء
  ٩٨..........................................................................سورة املائدة
  ١٠٤.......................................................................سورة األنعام

  ١١٤.....................................................................سورة األعراف
  ١٢٥.......................................................................سورة األنفال

  ١٢٧......................................................................... التوبةسورة
  ١٣٢........................................................................سورة يونس
  ١٣٨..........................................................................سورة هود

 ١٤٢.......................................................................سورة يوسف
  ١٤٦........................................................................سورة الرعد
  ١٤٨.......................................................................سورة إبراهيم
  ١٥٠........................................................................سورة احلجر
  ١٥٢........................................................................سورة النحل
  ١٥٧......................................................................سورة اإلرساء
  ١٦١.......................................................................سورة الكهف
  ١٦٥.........................................................................سورة مريم
  ١٦٨..........................................................................سورة طـه

  ١٧٥.......................................................................سورة األنبياء



 

 ٢٨٩ األعمشة ءراق

  ١٧٨.........................................................................سورة احلج
  ١٨١......................................................................سورة املؤمنون
  ١٨٣.........................................................................سورة النور

  ١٨٦.......................................................................سورة الفرقان
  ١٨٩......................................................................سورة الشعراء
  ١٩٢........................................................................سورة النمل

  ١٩٥.....................................................................سورة القصص
  ٢٠٠....................................................................سورة العنكبوت

  ٢٠٣.........................................................................سورة الروم
  ٢٠٤.........................................................................سورة لقامن

  ٢٠٦......................................................................سورة السجدة
  ٢٠٧.....................................................................سورة األحزاب

  ٢١٠..........................................................................سورة سبأ
  ٢١٣.........................................................................سورة فاطر
  ٢١٥.........................................................................سورة يـس

  ٢١٧.....................................................................سورة الصافات
  ٢١٩..........................................................................سورة ص
  ٢٢٠.........................................................................سورة الزمر
  ٢٢٣.........................................................................سورة غافر

  ٢٢٦.......................................................................سورة فصلت
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